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ABSTRAK
Adhiguno, Winoto Cahyo Nicolaus. 2021. Kajian Penggunaan Jenis dan Penanda
Kohesi Dan Koherensi Pada Rubrik Opini Surat Kabar Harian Suara
Merdeka Edisi Bulan Juni 2021. Skripsi. Yogyakarta: PBSI, FKIP, USD
Penelitian ini mengkaji penggunaan jenis penanda kohesi dan koherensi
rubrik opini Suara Merdeka edisi bulan Juni 2021. Terdapat rumusan masalah
dalam penelitian dilakukan, 1) Apa saja penanda kohesi dan koherensi pada rubrik
opini surat kabar harian Suara Merdeka edisi Juni 2021?, 2) Bagaimana
penggunaan kohesi dan koherensi pada rubrik opini surat kabar harian Suara
Merdeka edisi Juni 2021?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah
mendeskripsikan penanda serta penggunaan kohesi dan koherensi pada rubrik
opini Suara Merdeka edisi bulan Juni 2021.
Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskritif
kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sumber data berupa rubrik
opini pada surat kabar harian Suara Merdeka edisi bulan Juni 2021 serta data yang
berupa kalimat dan paragraf. Proses pengumpulan data menggunaan metode
simak dengan teknik catat. Instrumen penelitian, peneliti membuat sendiri dengan
dibantu berupa data. Teknik analisis yang digunakan menggunaan metode agih,
dengan analisis wacana. Kemudian teknik triangulasi menggunakan metode
triangulasi ahli.
Berdasarkan hasil analisis data yang sudah dipaparakan dapat disimpulkan
bahwa, pertama, peneliti mendapatkan kohesi gramatikal yang mendominasi
dibandingkan penanda lain dalam rubrik opini surat kabar harian Suara Merdeka
edisi bulan Juni 2021. Hasil penelitian ditemukan data berupa kohesi gramatikal
yang meliputi referensi, subtitusi, elipsis, dan konjungsi. Selanjutnya pada
penanda leksikal, peneliti mendapatkan penanda yang meliputi, repetisi, sinonim,
hiponim, ekuivalen. Kedua peneliti mendapatkan koherensi berpenanda dan tidak
berpenanda dalam rubrik opini surat kabar harian Suara Merdeka dengan penda
yang meliputi, untuk koherensi berpenanda yaitu, koherensi intensitas, koherensi
kausalitas, koherensi kontras. Koherensi tidak berpenanda didapatkan oleh
peneliti hanya koherensi perincian.
Pada penelitian ini dapat diimplikasikan, bahwa penanda kohesi dan
koherensi dalam opini surat kabar adalah unsur penting dalam membangun suatu
wacana. Unsur tersebut saling berkesinambungan membentuk struktuk pada
wacana tulis khususnya pada rubrik opini di surat kabar.
Kata kunci: kohesi gramatikal, kohesi leksikal, koherensi berpenanda,
koherensi tidak berpenanda.
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ABSTRACT
Adhiguno, Winoto Cahyo Nicolaus. 2021. Study of the Use of Cohesion and Coherence in the Opinion Rubric of Suara Merdeka Daily Newspaper June
2021 Edition. Thesis. Yogyakarta: PBSI, FKIP, USD
This study examines the use of types and markers of cohesion and coherence in the June 2021 edition of Suara Merdeka's opinion rubric. There is a problem formulation in the research carried out, 1) What are the markers of cohesion
and coherence in the opinion rubric of Suara Merdeka daily newspaper June
2021 edition?, 2) How are cohesion and coherence used in the opinion rubric of
Suara Merdeka daily newspaper June 2021 edition?. The purpose of this study is
to describe markers and the use of cohesion and coherence in the Suara Merdeka
opinion rubric for the June 2021 edition.
The type of research used is descriptive qualitative research. This research was conducted by taking data sources in the form of an opinion rubric in
the June 2021 edition of Suara Merdeka daily newspaper and data in the form of
sentences and paragraphs. The process of collecting data using the method of listening to the technique of note. The research instrument, the researcher made his
own with the help of data. The analytical technique used is the agih method, with
discourse analysis. Then the triangulation technique uses the expert triangulation
method.
Based on the results of the data analysis that has been described, it can be
concluded that, first, the researcher found that grammatical cohesion dominates
compared to other markers in the opinion rubric of Suara Merdeka daily newspaper, June 2021 edition. The results of the study found data in the form of grammatical cohesion which includes references, substitutions, ellipsis, and conjunctions. Furthermore, the researchers got lexical markers which included, repetition, synonym, hyponym, equivalent. The two researchers found coherence of
markers and unmarked in the opinion rubric of Suara Merdeka daily newspaper
with the penda which includes, for coherence of markers, namely, coherence of
intensity, coherence of causality, coherence of contrasts. The unsigned coherence
obtained by the researcher is only the detail coherence.
In this study, it can be implied that the markers of cohesion and coherence
in newspaper opinion are important elements in building a discourse. These elements are mutually sustainable to form a structure in written discourse, especially
in the opinion rubric in newspapers.
Keywords: grammatical cohesion, lexical cohesion, marked coherence,
unsigned coherence.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Tataran tertinggi dalam hierarki kebahasaan, yaitu wacana. Wacana sendiri
tidak tersusun dalam kalimat secara acak, tetapi tersusun atas satuan bahasa, baik
lisan, maupun tertulis. Wacana yang baik merupakan wacana yang harus memperhatikan hubungan antarkalimat, sehingga dapat merawat keterkaitan dan
keruntutan antarkalimat. Sejalan dengan pandangan itu, bahasa tersusun atas bentuk dan makna, hubungan dalam wacana dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu
hubungan bentuk yang disebut kohesi dan hubungan makna atau hubungan semantik yang disebut koherensi (Sumarlam, 2003: 23).
Wacana merupakan satuan kebahasan yang kedudukannya tertinggi serta
terlengkap yang terdiri atas beberapa paragraf. Wacana dikatakan kedudukan yang
tertinggi karena wacana telah melingkupi berupa frasa, klausa, kata, kalimat, dan
paragraf. Wacana juga disebut satuan bahasa terlengkap, hal ini dikarenakan
wacana terdiri atas banyak struktur atau pola kalimat yang kompleks atau bahkan
sangat kompleks. Selaras dengan pernyataan tersebut, Kridalaksana (2001: 179)
berpendapat bahwa wacana adalah satuan bahasa terlengkap tertinggi atau terbesar
dalam hierarki gramatikal. Wacana sendiri terbagi dalam dua macam, yaitu
wacana lisan dan wacana tulis. Wacana lisan merupakan perwujudan satuan
bahasa dari kata frasa dan klausa, Jenis wacana ini sering disebut sebagai tuturan
atau ujaran. Wacana tulis merupakan penyampaian ide gagasan berisi informasi
yang disampaikan secara tulis. Maksud dari pernyataan tersebut ialah agar tulisan
dapat dipahami dan diinterpretasikan oleh pembaca (Mulyana, 2005: 51). Contoh
wacana tulis yang dapat ditemukan yaitu buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya.
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Hubungan antarkalimat dalam sebuah wacana tulis membentuk suatu
kesinambungan serta kepaduan yang saling terikat. Kepaduan makna dan kerapian
bentuk pada wacana tulis, merupakan salah satu faktor terpenting dalam rangka
meningkatkan keterbacaan. Wacana memiliki fungsi tekstual yang hakikatnya
merupakan sarana terlaksananya kedua fungsi bahasa, yaitu fungsi ideasional dan
fungsi interpersonal. Fungsi dari tekstual inilah yang menjadi objek kajian dalam
penelitian ini, fungsi tekstual merupakan salah satu unsur pembangun yang terdapat pada media cetak atau surat kabar. Wacana menjadi dasar pemahaman teks
oleh masyarakat dalam memahami informasi yang dimuat dalam surat kabar. Harian surat kabar merupakan salah satu saranan penyampaian informasi ke khalayak
umum mengenai situasi yang sedang terjadi dengan media bahasa tulis. Effendy
(2005: 241), mengatakan surat kabar sendiri adalah salah satu ragam dari lingkup
jurnalisme berupa lembaran cetak, yang memuat laporan suatu peristiwa di
masyarakat dengan ciri terbit secara periodik dan bersifat umum, serta isinya termasa mengenai apa saja di seluruh dunia untuk diketahui pembaca.
Surat kabar harian Suara Merdeka, salah satu media yang cukup dikenal
oleh masyarakat dalam menyampaikan informasi secara aktual, faktual dan luas.
Surat kabar harian Suara Merdeka hadir untuk memenuhi kebutuhan informasi
dengan ulasan yang mendalam dan inspiratif. Didirikan pada 11 Februari 1950,
surat harian Suara Merdeka terus berinovasi dan berkembang dalam memberikan
informasi teraktual berupa surat kabar, yang kini menjadi media surat kabar
terbesar di Jawa Tengah. Dalam surat kabar harian ini, tercantum berbagai rubrik
seperti rubrik nasional, rubrik opini, hukum, kriminal, fokus Jawa Tengah, kolom
kesehatan, ekonomi, dan agenda. Pada surat kabar sendiri, tentu terdapat wacana
yang terbentuk secara baik dalam memperhatikan aspek hubungan antarkalimat.
Peneliti telah melakukan observasi terhadap contoh surat kabar harian Suara
Merdeka, dalam observasi tersebut peneliti menemukan variasi penggunaan bahasa yang terdapat pada kolom rubrik opini. Variasi aspek penggunaan kebahasaan
dalam rubrik opini memiliki unsur pembangun yang berbeda-beda, oleh karena
itu, aspek varian tersebut harus diperhatikan untuk merawat keterkaitan dan
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keruntutan dalam kalimat. Salah satu aspek yang dimaksud adalah penggunaan
penanda kohesi dan koherensi.
Kalimat-kalimat yang membangun opini pada surat kabar harian Suara
Merdeka, memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut
membawa konsekuensi terjadinya hubungan bentuk dan makna antarkalimat atau
antarparagraf. Hal itu antara lain karena pada opini terdapat kalimat atau satu paragraf yang diperluas dan dijelaskan oleh kalimat atau paragraf lainnya secara kohesif dan koheren. Menurut Sugiarto (2014: 64), opini merupakan pandangan atas
suatu peristiwa, pikiran, atau pandangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Opini merupakan bagian dalam tatanan surat kabar yang berisi mengenai
pendapat seseorang atau gagasan pemikiran ide yang dituangkan oleh si penulis.
Sehingga di dalam wacana tulis seperti opini, terjadi keterkaitan secara tidak langsung antara penulis dengan pembaca. Keterkaitan ini sangat penting dalam wacana yang perannya membangun komunikasi yang baik dan jelas bagi pembaca. Jika
wacana tersampaikan dengan baik, maka dipastikan juga bahwa pesan dalam
wacana tulis tersebut dapat tersampaikan dengan baik pula.
Kohesi dan koherensi dalam sebuah wacana sangat diperlukan serta diperhatikan dalam sebuah media massa dalam ragam tulisnya di surat kabar. Dalam
Penelitian ini, penulis tertarik dalam melakukan penelitian mengenai wacana tulis,
mengenai opini surat kabar pada harian Suara Merdeka pada edisi bulan Juni
2021. Alasan peneliti memilih topik penelitian ini karena, peneliti menemukan
beberapa gaya bahasa yang terdapat pada opini surat kabar harian Suara Merdeka
yang terkesan memiliki kekhasan masing-masing dalam setiap opini pada surat
tersebut. Opini yang disampaikan di dalam surat kabar Suara Merdeka oleh penulis memiliki jenis dan penanda kohesi dan koherensi yang berbeda-beda dalam
penyampaiannya. Kekhasan tersebut, berupa penggunaan tatanan bahasa serta
penyampaian bahasanya. Opini menjadi wacana kebahasaan yang harus memenuhi persyaratan yang baik agar mudah dipahami oleh pembaca. Oleh karena itu
opini dalam surat kabar harus memenui persyaratan kohesi dan koherensinya.
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Dari penjelasan tersebut, peneliti berfokus pada kajian penggunaan kohesi
dan koherensi pada surat kabar harian Suara Merdeka berupa rubrik artikel opini
yang berisi pokok pikiran, pandangan, dan gagasan dari seorang penulis terhadap
suatu permasalahan atau kejadian yang terjadi pada opini khususnya bulan Juli
tahun 2021. Selanjutnya keterkaitan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dalam Hidayat (2018), Widy (2020), Hany (2011), dan Huesnaeni (2019) terdapat
perbedaan berupa objek penelitian yang digunakan serta teknik analisis data yang
digunakan. Pada Hidayat (2018) konjungsi yang digunakan kurang lengkap.
Kemudian dalam Widy (2020) teori yang digunakan masih kurang dalam mengelaborasikan dengan teori lain. Untuk Hany (2011) dan Huesnaeni (2019) teori
yang digunakan masih kurang serta masih rancu dalam pengembangan teori.
Dilihat dari penelitian terdahulu, penelitian kali ini diharapan memberikan gambaran berupa analisis deskripsi kualitatif terhadap kaidah kebahasaan Bahasa Indonesia, serta melengkapi dengan teori-teori yang terbarukan dalam hal kajian
penggunaan kohesi dan koherensi khususnya rubrik opini pada surat kabar.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut.
a. Apa saja penanda kohesi dan koherensi pada rubrik opini surat kabar harian Suara Merdeka edisi Juni 2021?
b. Bagaimana penggunaan penanda kohesi dan koherensi pada rubrik opini
surat kabar harian Suara Merdeka edisi Juni 2021?
1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai
berikut.
a. Mendeskripsikan penanda kohesi dan koherensi pada rubrik opini surat
kabar harian Suara Merdeka.
b. Mendeskripsikan penggunaan kohesi dan koherensi pada rubrik opini surat
kabar Suara Merdeka.
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1.4. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk peneliti lain.
Hasil penelitian ini akan menjadi referensi terhadap penggunaan kohesi dan koherensi khususnya pada wacana opini. Penelitian ini juga dapat memberikan
kontribusi pemahaman mengenai konsep wacana opini, yang kohesif dan koheren
sehingga diharapkan mampu dengan mudah dimengerti oleh khalayak luas, terutama dalam artikel pada rubrik opini surat kabar harian Suara Merdeka.
1.5. Batasan Istilah
Adapun batasan istilah operasional agar tidak terjadi kesalahan dalam
penafsiran, peneliti memberikan definisi istilah yang digunakan dalam penelitian
ini.
1) Wacana
Wacana adalah satuan kebahasan yang unsurnya terlengkap, tersusun oleh
kalimat atau kalimat-kalimat, baik lisan maupun tulis yang membentuk
suatu pengertian yang serasi dan terpadu, baik dalam pengertian maupun
dalam menginterpretasi fonetisnya (Hartono, 2012: 12).
2) Kohesi
Kohesi adalah semantik yang mengacu pada hubungan makna yang ada di
dalam teks, dan yang mengidentifikasi sebagai teks (Halliday dan Hasan
1976: 4).
3) Koherensi
Koherensi adalah keterkaitan semantik antara bagian-bagian wacana (Baryadi, 2002: 29).
4) Opini
Opini merupakan pandangan atas suatu peristiwa, pikiran, atau pandangan
yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sehingga opini sendiri merupakan bagian dalam tatanan surat kabar yang berisi mengenai pendapat
seseorang atau gagasan pemikiran ide yang dituangkan oleh si penulis
(Sugiarto, 2014: 64).
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1.6. Sistematika Penyajian
Laporan hasil penelitian ini terdiri dari empat bagian yang dipaparkan sebagai berikut. Bab I memaparkan uraian pendahuluan yang terdiri dari latar
belakang penelitian, rumusan masalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
batasan istilah, dan sistematika penyajian. Bab II menjelaskan mengenai kajian
pustaka yang terdiri dari penelitian yang relevan, teori-teori relevan yang
digunakan dalam menganalisis data, dan kerangka berpikir. Bab III memaparkan
mengenai metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber dan data, metode dan teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan teknik analisis
data. Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri atas tiga bagian,
yaitu deskripsi data, analisis data, serta pembahasan hasil penelitian. Bab V
merupakan penutup yang berisi kesimpulan , implikasi, dan saran.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1 Penelitian yang Relevan
Peneliti menemukan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik
penelitian yang akan dilakukan, Penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi
dalam melengkapi teori dari para ahli sekaligus sebagai pembeda dengan
penelitian yang sekarang. Bagian ini, terdiri atas tiga penelitian yang relevan, yaitu penelitian dari Amry Nur Hidayat (2018), Antonia Widy Widastuti Gemati
(2020), Hany Uswantun Nisa (2011) dan Husnaeni (2019).
Penelitian pertama dari Amry Nur Hidayat (2018) dengan judul “Jenis
Wacana, Kohesi, dan Koherensi Pada Fiksi Mini Dalam Media Sosial Twitter”.
Penelitian Hidayat dilakukan untuk menemukan data berupa penanda kohesi dan
koherensi pada fiksi mini dalam cuitan akun media sosial di twitter. Penelitian
tersebut menggunakan metode kualitatif. Dari penelitian Amry Nur Hidayat
ditemukan berupa wacana monolog. Kemudian kohesi yang digunakan pada data
Fiksi Mini tersebut berupa kohesi kolokasi, kohesi penunjukan, kohesi
penggantian, kohesi pelepasan, kohesi hiponim, kohesi antonim dan kohesi
sinomim. Dalam koherensinya ditemukan penanda berupa koherensi logis,
koherensi perian, koherensi kronologis dan koherensi stimulus respons.
Hubungan penelitian ini dengan penelitian Hidayat (2018) yaitu,
kemiripan dalam meneliti kohesi dan koherensi. Kemudian perbedaan pelitian ini
terletak pada penelitiannya, penelitian Hidayat menambahkan penelitian dalam
wacana sedangkan penelitian ini langsung berfokus pada penggunaan kohesi dan
koherensi. Dalam penelitian ini juga terdapat adanya keterbaruan dalam
penyusunan kajian teori kohesi dan koherensinya, dimana penelitian ini dalam
kajian teorinya disusun secara lengkap dan terperinci, sedangkan dalam penelitian
Hidayat kajian teori yang disampaikan masih kurang lengkap.

7

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
8

Penelitian kedua dari Antonia Widy Widastuti Gemati (2020) dengan judul
“Analisis Kohesi dan Koherensi Pada Rubrik Opini Surat Kabar Kedaulatan
Rakyat Edisi Maret 2018”. Penelitian Widy dilakukan untuk mengambil data
berupa penanda kohesi dan koherensi pada rubrik opini surat kabar Kedaulatan
Rakyat dalam edisi Maret 2018. Dalam penelitian ini, peneliti ini menggunakan
jenis metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini diarahkan untuk memperoleh
deskripsi mengenai aspek-aspek pembangun kohesi dan koherensi pada rubrik
opini politik surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat. Hasil dari penelitian ini
ditemukan berupa penanda kohesi yang meliputi kohesi gramatikal yaitu referensi,
subsititusi, konjungsi, koordinatif, konjungsi subordinatif, konjungsi korelatif, dan
konjungsi antarkalimat. Kemudian dalam kohesi leksikal ditemukan berupa
repetisi,

sinonim,

antonim,

hiponim,

kolokasi

dan

ekuvalensi.

Dalam

koherensinya ditemukan berupa koherensi intensitas, koherensi kausalitas,
koherensi kontras, dan koherensi tidak berpenanda perincian.
Hubungan kesamaan dalam penelitian ini dengan penelitian Widy (2020),
adalah sama-sama meneliti kohesi dan koherensi. Perbedaan dalam penelitian ini
terdapat dalam hasil analisi data, dimana pada penelitian Widy kohesi gramatikal
penanda yang ditemukan meliputi konjungsi korelatif, dan konjungsi antarkalimat
sedangkan dalam penelitian ini tidak.
Penelitian ketiga dari Hany Uswatun Nisa (2011) dengan judul “Kohesi
dan Koherensi Antarkalimat dalam Wacana Berita di Majalah Panjerbar
Semangat”. Penelitian Hanny dilakukan untuk mengambil data berupa kohesi dan
koherensi antarkalimat dalam wacana di majalah panjerbar semangat. Kemudian
penelitian tersebut menggunakan metode pendekatan teoritis dan metodologis.
Dalam penelitiannya ditemukan data kohesi yang meliputi kohesi gramatikal
kohesi penunjukan, kohesi, penggantian, kohesi pelepasan, dan kohesi
perangkaina. Sedangkan dalam kohesi leksikal ditemukan berupa repitisi,
sinonim, dan antonim.
Hubungan penelitian ini dengan penelitian Hany (2011), terletak pada
penggunaan teknik analisi wacana serta penelitian kohesi dan koherensi.
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Perbedaan penelitian ini adalah teori yang dipaparkan kurang lengkap khususnya
pada koherensi. Kemudian dalam metode, penelitian Hany menggunakan metode
pendekatan teoritis dan metodologis, sedangkan penelitian ini menggunakan
metode deskritif kualitatif. Keterbaruan pada penelitian Hany adalah teori yang
dipaparkan pada penelitian ini lebih terperinci serta lengkap khususnya dalam
koherensi.
Penelitian keempat dari Husnaeni (2019) dengan judul “Analisis
Kesalahan Unsur Kohesi dan Koherensi Dalam Skripsi Mahasiswa Program
Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makasar”. Penelitian ini
mengambil data berupa kesalahan unsur kohesi dan koherensi pada skripsi
mahasiswa program studi ilmu pemerintahan Universitas Muhammadiyah
Makasar. Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan deskritif kualitatif.
Dalam pengumpulan datanya penelitian ini menggunakan tekni penelitian pustaka.
Data yang ditemukan pada penelitian ini berupa kohesi gramatikal yang meliputi
referensi, subsititusi, ellipsis, konjungsi. Sedangkan kohesi leksikal meliputi
repetisi, sinonim, antonim, hiponim, kolokasi, ekuivalnesi.
Hubungan pada penelitian Husnaeni (2019) dengan penelitian ini adalah
sama-sama meneliti kohesi dan koherensi. Kemudian perbedaan penelitian
Huasnaeni dengan penelitian ini terdapat pada topik, Husnaeni menganalisis
kesalahan unsur kohesi dan koheresni, sedangkan penelitian ini adalah kajian
penggunaan jenis dan penanda kohesi dan koherensi. Dalam pengumpulan
datanya Husnaeni menggunakan teknik peneliti pustaka, sedangkan penelitian ini
menggunakan metode simak dan catatat. Keterbaruan pada penelitian Husnaeni
dengan penelitian ini adalah, kajian pemaparan teori pada penelitian ini dijelaskan
secara lengkap dan terperinci mengenai kohesi dan koherensi.
Penelitian ini dapat dikatakan relevan dengan ke empat penelitian di atas
karena secara umum sama-sama meneliti dalam kekasan kohesi dan koherensi
khususnya dalam penelitian Widy. Penelitian ini memiliki hubungan dalam
pengembangan terhadap penelitian sebelumnya, dimana pada penelitian ini
berfokus pada pengembangan kajian penggunaan jenis dan penanda kohesi dan
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koherensi terkait objek penelitian, dengan mengambil berupa rubrik opini surat
kabar harian Suara Merdeka. Keterbaruan dalam penelitian ini juga terdapat pada
pengembangan topik, yaitu kaijan penggunaan jenis dan penanda kohesi dan
koherensi khususnya pada rubrik opini dengan objek penelitian yang berbeda,
serta metode berupa deskriptif kualitatif yang dikolaborasikan dengan teknik
analisis wacana serta metode teknik agih. Sehingga penelitian ini dapat dikatakan
sebagai pengembangan dari penelitian terdahulu.
2.2 Landasan Teori
Penelitian ini menerapkan beberapa teori sebagai landasan dalam
tercapainya tujuan. Teori yang akan dipaparkan, sebagai berikut: (1) analisis
wacana, (2) jenis wacana, (3) kohesi analisis wacana, (4) koherensi analisis
wacana (5) opini.
2.2.1 Analisis Wacana
Wacana merupakan kata yang berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu
vacana yang berarti “berkata”. Kata wacana masuk ke dalam bahasa Jawa Kuno
menjadi wacana (wacana) dan selanjutnya masuk dalam bahasa Jawa Baru
menjadi wacana (wacana) yang berarti bicara, kata, ucapan. Menurut Wedhawati (
2006: 596), kata wacana di dalam bahasa Jawa Baru itu diserap dalam bahasa
Indonesia menjadi wacana yang berarti komunikasi verbal, percakapan. Istilah
wacana juga merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu discourse. Kata
tersebut muncul dari bahasa latin yaitu discurus yang berarti „lari ke sana-ke
mari‟. Dalam kamus webster, istilah tersebut diperluas menjadi 1) komunikasi
kata-kata, dan 2) ekspresi gagasan.
Kemudian dalam Hartono (2012: 12), wacana adalah satuan kebahasan
yang unsurnya terlengkap, tersusun oleh kalimat atau kalimat-kalimat, baik lisan
maupun tulis yang membentuk suatu pengertian yang serasi dan terpadu, dalam
pengertian. Sementara senada dengan pendapat Hartono, Tarigan (1994: 05)
menyatakan bahwa wacana adalah satuan bahasa terlangkap dan tertinggi di atas
kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi tinggi yang berkesinambungan,
serta mampu mempunyai awal dan akhir yang nyata. Kridalakasana (2008: 259)
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berpendapat bahwa wacana dalam bahasa inggris disebut discourse, wacana yang
dimaksud adalah satuan bahasa terlengkap, dalam hierarki gramatikal berupa
satuan gramatikal tertinggi atau terbesar.
Berdasarkan pendapat yang telah dipaparkan di atas, terdapat persamaan
bahwa wacana merupakan satuan kebahasaan yang tertinggi serta tersusun atas
koherensi dan kohesi yang saling berkesinambungan pada awal dan akhir yang
nyata. Oleh karena itu, dapat disimpulkan dari pendapat para ahli di atas wacana
merupakan satuan kebahasaan gramatikal yang tertinggi dan terluas atas kalimat
atau klausa yang berstruktur serta memiliki hubungan proposisi dan membentuk
kalimat dari awal hingga akhir sehingga memiliki makna masing-masing.
2.2.2 Jenis Wacana
Dalam struktur wacana, wacana dibedakan dalam beberapa jenis. Rani,
dkk. (2006: 25) berpendapat bahwa ada berbagai macam cara untuk membuat
klasifikasi wacana. Pengklasifikasian wacana tergantung pada sudut pandangan
yang digunakan. Dilihat dari bentuk saluran yang digunakan, dikenal wacana lisan
dan tulis. Kemudian dalam Baryadi (2002), wacana terbagi dalam beberapa jenis
menurut dasar tertentu. Dasar pengelompokan meliputi: 1) media yang dipakai
dalam mewujudkannya; 2) keaktifan partisipan komunikasi; 3) tujuan pembuatan
wacana; 4) bentuk wacana; 5) langsung tidaknya pengungkapan wacana; 6) genre
sastra; 7) isi wacana; dan 8) dunia maya. Berdasarkan media yang digunakan
dalam mewujudkannya, dapat ditemukan dua jenis wacana yaitu, wacana lisan
dan wacana tulis.
1. Wacana Lisan
Wacana lisan merupakan wacana yang disampaikan secara lisan melalui
media lisan. Wacana lisan misalnya percakapan, khotbah (spontan), dan siaran
langsung dari media radio atau TV (Rani dkk., 2006:26). Sejalan

dengan

pendapat tersrbut, Tarigan (1987: 52) menyatakan bahwa wacana lisan dikaitan
dengan wacana Interaktif karena wacana lisan dihasilkan dari proses interaksi atau
hubungan komunikatif secara verbal antar partisipan komunikasi. Contoh wacana
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lisan seperti dialog dokter dengan pasien, teman dengan teman, tawar menawar
dalam proses jual beli, diskusi, rapat dan lain-lain.
2. Wacana Tulis
Wacana tulis merupakan wacana yang disampaikan secara tertulis, melalui
perantara media tulis. Wacana tulis dapat ditemukan dalam bentuk buku, berita
koran, artikel, makalah, dan sebagainya (Rani dkk., 2006: 26). Senada dengan
pendapat sebelumnya, Baryadi (1989: 04) menyatakan bahwa wacana tulis merupakan wacana non interaktif, karena proses produksi wacana ini tidak dapat langsung ditanggapi oleh penerimanya. Contoh wacana lisan seperti, berita di surat
kabar, opini, novel, cerita pendek, tajuk rencana, naskah drama dan lain-lain.
Jenis wacana dapat terlihat berdasarkan jumlah anggota yang terlibat dalam pembicaraan dalam komunikasi. Ada tiga jenis wacana berdasarkan jumlah
anggota yang ikut ambil bagian sebagai pembicara, yaitu monolog, dialog, dan
opilog (Baryadi, 2002: 11-12). Berikut paparan mengenai ketiga wacana tersebut.
a) Wacana Monolog
Wacana monolog merupakan wacana yang hanya melibatkan pihak pembicara. Wacana monolog dapat dibedakan dalam wacana lisan atau wacana tertulis, seperti wacana eksposisi, wacana deskripsi, wacana jurnalisitik, wacana procedural, wacana narasi tertulis (Baryadai, 2002: 11). Mulyana (2005: 53) menjelasakan bahwa wacana monolog adalah jenis wacana yang dilakukan oleh satu
orang.
Umunya, wacana monolog tidak menghendaki dan tidak menyediakan
alokasi waktu terhadap respons pendengar dan pembacanya. Sehingga penuturnya
bersifat satu arah dan tidak memihak penutur. Contoh dalam wacana monolog
adalah pidato, pembaca puisi, khotbah, dan sebagainya. Oleh karena itu wacana
monolog bisa diartikan sebagai kegiatan yang hanya melibatkan hanya satu pembicara dan bersifat satu arah.
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b) Wacana Dialog
Wacana dialog merupakan wacana yang melibatkan dua pihak yang bergantian peran sebagai pembicara dan pendengar. Contoh dari wacana dialog adalah sapa menyapa, tanya jawab, peristiwa tawar menawar dalam terjadinya jual
beli (Baryardi, 2002: 12). Mulyana (2005: 53) juga menyatakan bahwa wacana
dialog adalah jenis wacana yang dituturkan oleh dua orang atau lebih. Jenis wacana ini bisa berbentuk tulis maupun lisan. Sejalan dengan pendapat Mulyana, Darma (2014: 40) menjelaskan wacana dialog adalah wacana yang terbentuk melalui
percakapan atau pembicaraan dalam telepon, wawancara, teks drama, dan sebagainya.
c) Wacana Polilog
Wacana polilog merupakan wacana yang melalui pertukaran tiga jalur atau
lebih. Contohnya percakapan, diskusi, rapat, musyawarah (Baryadi, 2002: 12).
Kemudian berdasarkan tujuan komunikasi, wacana memiliki 5 bagian yaitu;
wacana deskripsi, eksposisi, argumenasi, narasai, dan persuasi. Berikut paparan
mengenai kelima wacana tersebut.
1) Wacana Deskripsi
Wacana deskripsi merupakan jenis wacana yang dibuat kepada penerima
pesan agar dapat membentuk suatu citra mengenai suatu hal. Deskripsi
memberikan suatu citra mental mengenai suatu hal yang dialami, misal
pemandangan, orang atau sensasi. Dalam Keraf (1995: 7) mengatakan bahwa
wacana deskripsi, penulis atau pembicara berkeinginan untuk menggambarkan
atau menceritakan bagaimana bentuk suatu wujud atau barang objek, atau
mendeskripsikan cita rasa suatu benda, hal, atau bunyi. Adapun pengertian
dari ahli lain wacana deskripsi adalah wacana yang terutama digunakan untuk
membangkitkan impresi kesan tentang: seorang, tempat, suatu pemandangan
dan yang semacam itu (Marwoto dkk, 1987: 167).
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Dari pernyataan tersebut, dapat diartikan lebih mendalam bahwa wacana
deskipsi ialah suatu bentuk apresiasi oleh si penulis terhadap sesuatu yang ia
lihat berupa orang, objek, maupun pandangan lain.
2) Wacana Eksposisi
Wacana eksposisi merupakan wacana yang berusaha menguraikan suatu
objek sehingga memperluas pandangan atau pengetahuan pembaca. Wacana
ini digunakan dalam menjelaskan wujud dan hakikat suatu objek. Wacana
eksposisi juga merupakan wacana yang menerangkan, menyampaikan, sesuatu
hal yang dapat memperluas atau menambah pengetahuan dan pandangan
pembacanya. Sasarannya adalah menginformasikan sesuatu tampa ada maksud
mempengaruhi pikiran, perasaan dan sikap pembacanya. Fakta dan ilustrasi
yang disampaikan penulis memperjelas apa yang akan di sampaikan (Darma,
2014: 35).
Menurut Rani dkk., (2006: 38), wacana eksposisi dapat berisi konsepkonsep dan logika yang harus diikuti oleh penerima. Oleh sebab itu, untuk
memahami wacana eksposisi diperlukan proses berpikir. Pengertian wacana
ekposisi juga disampaikan oleh Marwoto dkk (1987: 170), wacana eksposisi
adalah paparan yang memberikan mengupas atau menguraikan sesuatu demi
sesuatu penyuluhan (penyampaian informasi), dan penyuluhan tersebut tanpa
disertai desakan atau paksaan kepada pembacanya agar menerima suatu yang
dipaparkan sebagai sesuatu yang besar.
3) Wacana Argumenasi
Wacana argumenasi merupakan wacana yang berusaha membuktikan suatu kebenaran. Lebih besarnya sebuah argumenasi berusaha mempengaruhi serta mengubah sikap dan pendapat orang lain untuk menerima suatu kebenaran
dengan mengajukan bukti-bukti obyek yang diargumenasikan itu. Argumenasi
dilihat dari sudut proses berpikir adalah suatu tindakan untuk membentuk penalaran dan menentukan kesimpulan serta menerapkan pada suatu kasus dalam
perdebatan. Menurut Rottenberg (Rani dkk., 2006: 38), wacana argumentasi
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merupakan salah satu bentuk wacana yang berusaha mempengaruhi pembaca
atau pendengar agar menerima pernyataan yang dipertahankan, baik yang
didasarkan logis maupun emosional. Senada dengan pernyataan tersebut,
Marwoto, dkk (1987: 176) menyatakan bahwa wacana argumenasi ialah
wacana yang isinya terdiri dari paparan alasan dan intensi pendapat untuk
membangun suatu kesimpulan.
4) Wacana Narasi
Wacana narasi, merupakan bentuk wacana yang berusaha menyajikan suatu peristiwa atau kejadian, sehingga peristiwa itu tampak seolah-olah dialami
sendiri oleh para pembaca. Narasi menyajikan peristiwa dalam sebuah
rangkaian peristiwa kecil yang bertautan. Mengisahkan sebuah kelompok aksi
sedemikian rupa untuk menghasilkan suatu yang secara populer. Darma
(2014: 34) wacana narasi (pencintraan atau pengisahan) adalah ragam wacana
yang menceritakan proses kejadian suatu peristiwa. Wacana ini menyampaikan urutan terjadinya (kronologis), dengan memberikan arti sebuah kajian
atau serentetan kejadian, dan agar pembaca memetic hikmah dari cerita itu.
5) Wacana Persuasi
Wacana persuasi merupakan suatu bentuk wacana yang merupakan
penyimpangan dari argumenasi, dan khusus berusaha mempengaruhi orang
lain atau para pembaca, agar para pendengar atau pembaca melakukan sesuatu
bagi orang yang mengandalkan persuasi, walaupun yang persuasi sebenarnya
tidak terlalu percaya akan apa yang dikatakan itu. Persuasi lebih condong
menggunakan

atau

memanfaatkan

aspek-aspek

psikologis

untuk

mempengaruhi orang lain. Selaras dengan hal sebelumnya, wacana persuasi
adalah ragam wacana yang ditujukan untuk mempengaruhi sikap dan pendapat
pembaca mengenai suatu hal yang disampaikan penulisnya (Darma, 2014: 37).
Contoh dari wacana persuasi yang bisa ditemukan adalah iklan.
Berdasarkan pemaparan klasifikasi di atas, dapat disimpulkan bahwa opini
termasuk dalam wacana tulis hal ini karena wujudnya yang tertulis, selanjut-

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
16

nya juga termasuk dalam wacana monolog karena proses penulisan atau pembuatannya hanya melibatkan penulis. Namun dalam opini juga termasuk dalam wacana argumenasi, hal ini karena opini merupakan hasil pemikiran atau
ide dari penulis terhadap sesuatu hal yang sedang terjadi. Oleh karena itu opini
lebih ke mempengaruhi pembaca atau pendengar agar menerima pernyataan
yang dipertahankan, baik yang dilandaskan pertimbangan logis maupun emosional dan wacana prosa juga berbentuk prosa dalam penyajiannya.
Hasil dari klasifikasi wacana berdasarkan isi, relatif mudah dikenal. Ini
disebabkan oleh, tersedianya kolom (ruang) dalam media yang secara khusus
menyediakan pengelompokan jenis-jenis wacana atas dasar isinya. Isi wacana
tersebut lebih menyatakan sebagai nuansa atau muatan tentang hal yang ditulis,
disebutkan, diberitakan, atau diperbincangkan oleh pemakai bahasa (Mulyana,
2005: 56).
2.2.3 Kohesi
Kohesi merupakan keserasian hubungan antara unsur-unsur yang satu
dengan unsur yang lain dalam wacana sehingga tercipta pengertian yang baik
(koheren). Kalimat atau kata yang dipakai saling bertautan dan mendukung
makna. Pengertian yang satu menyambung pengertian yang lainnya sehingga berturut-turut. Demikian ada wacana yang kohesif, koherensi penanda wacana yang
tidak kohesif dan koheren (Djajasudarma, 2006: 44).
Mulyana, (2005: 26) berpendapat bahwa kohesi dalam wacana dapat diartikan sebagai kepaduan bentuk secara structural membentuk ikatan sintaksis.
Konsep kohesi pada dasarnya mengarah kepada hubungan bentuk artinya, unsurunsur wacana (kata atau kalimat) yang digunakan untuk menyusun suatu wacana
memiliki hubungan secara padu dan utuh dengan kata lain, kohesi termasuk dalam
aspek internal struktur wacana. Pendapat lain juga disampaikan oleh Pranowo
(2014: 147), kohesi dapat dipakai dalam alat interpretasi wacana dari segi struktur
kalimat. Apabila suatu kalimat memiliki keruntutan hubungan struktur
antarkalimat, maka kalimat tersebut disebut kohesi. Kohesi adalah keruntutan
hubungan antar kalimat. Keraf (2001: 87) berpendapat paragraf kohesi
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merupakan paragraf yang memiliki kesatuan semua kalimat yang membangunnya
secara bersama-sama dan menyatakan mengenai suatu hal atau tema tertentu.
Dari ke empat pendapat para ahli di atas peneliti lebih mengacu pada
pendapat yang dikemukakan oleh Keraf. Pendapat tersebut menurut peneliti
sangat reliable, karena pada setiap kesatuan pada kalimat memiliki unsur
membangun secara bersama-sama serta menyatakan suatu hal atau unsur tertentu
pada kalimat tersebut. Kohesi dibedakan dalam dua jenis, yaitu kohesi gramatikal
dan kohesi leksikal. Unsur kohesi gramatikal terdiri dari reference (referensi),
substitution (substitusi), ellipsis (ellipsis), dan conjunction

(konjungsi).

Sedangkan kohesi leksikal terdiri atas reiteration (reiterasi) dan collocation
(kolakasi).
2.2.3.1 Kohesi Gramatikal
Kohesi gramatikal adalah kohesi yang membangun gramtikal wacana.
Kohesi gramatikal juga memiliki arti lain peranti atau penanda kohesi yang
melibatkan penggunaan unsur-unsur kaidah Bahasa. Menurut Baryadi (2002)
kohesi gramatikal adalah keterkaitan gramatikal antara bagian-bagian wacana.
Berikut ini penjelasan dari unsur-unsur tersebut.
1. Referensi
Referensi (penunjuk) adalah salah satu jenis kohesi gramatikal yang
berupa satuan lingual tertentu yang menunjukan satuan lingual yang mendahului
atau mengikutinya. Referensi merupakan bagian kohesi gramatikal yang berkaitan
dengan penggunaan kata atau kelompok kaya untuk menunjukan kata atau
kelompok kata atau satuan gramatikal lainnya. Ramlan (Mulyana, 2005: 27),
dalam konteks wacana, penunjukan (referensi) terbagi atas dua jenis, yaitu
penujukan eksoforis (di luar teks) dan penunjukan endoforik (di dalam teks).
Aspek referensi, terlihat juga adanya bentuk-bentuk pronomina (kata ganti orang,
kata ganti tempat, dan kata ganti lainnya). Referensi endoforik terbagi dalam dua
pola yaitu anafora dan katafora. Berikut penjelas terkait referensi eksoforsis dan
endoforik
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a) Perujukan eksoforik
Perujukan eksoforik bersifat situasional atau referensi yang berada di luar
teks. Eksoforik tidak dapat ditentukan dengan pasti merujuk kepada hal apa atau
siapa karena tidak dinyatakan di dalam teks. Perujukan eksoforik ini digunakan
untuk merujuk kepada hal-hal yang mempunyai kaitan dengan situasi yang
berkembang di depan penutur ataupun pendengar yang menerima pesan ataupun
informasi yang telah disampaikan kepadanya (Aliah, 2014:55). Halliday dan
Hasan (dalam Aliah, 204:55), mengatakan bahwa perujukan eksoforik ini
menerangkan tentang situasi yang merujuk kepada sesuatu yang telah
diidentifikasi dalam sesuatu konteks bagi sebuah situasi. Oleh karna itu, sering
kali diperlukan pemahaman dengan baik mengenai konteks teks bacaan atau
wacana yang disajikan, agar pembaca mudah mengetahui referensi eksoforiknya.
Dapat disimpulkan bahwa perujukan eksoforik adalah situasi yang berada di luar
teks.
b) Perujukan endoforik
Perujukan endoforik merupakan salah satu jenis kohesi gramatikal yang
merupakan satuan lingual tertentu yang mengacu pada satuan lingual lain yang
mendahului atau mengikutinya (Sumarlam, 2003:23). Kridalaksana (Aliah,
2014:56) memberikan pendapat bahwa perujukan endoforik adalah hal atau fungsi
yang menunjukan kembali pada hal-hal yang ada dalam wacana, mencakup
perujukan anaforik dan perujukan kataforis. Dapat disimpulkan bahwa perujukan
endoforik adalah merujuk situasi yang ada dalam teks.
Referensi endoforik dapat dibedakan dalam dua yaitu referensi anaforis
dan referensi kataforis, berikut penjelasannya.
1. Referensi Anaforis
Referensi anaforis ditandai dengan adanya konstituen yang menunjukan
konstituen sebelah kiri (Baryadi, 2002: 18). Kata lain referensi anaforis
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menunjukan pada konstituen sebelum kata yang ditunjuk. Referensi anaforis
ditunjuk dengan kata itu, ini, begitu, begini, tersebut, di atas , demikian. Dapat
disimpulkan bahwa perujukan anaforis adalah perujukan letaknya terdapat di
belakang penganjur.
Contoh:
Penerapan PPKM di kota Semarang pada hari pertama dilaksanakan
masih ditemukan pedagang yang ngeyel. Hal tersebut disampaikan oleh
Bapak Kapolri Semarang.
Kalimat tersebut dapat ditemukan berkohesi dengan penanda referensi
anoforis. Hal ini dapat dibuktikan dengan kehadiran kata tersebut di kalimat
kedua yang mengacu kepada penerapan PPKM di kalimat pertama.
2. Referensi Kataforis
Referensi kataforis ditandai oleh adanya konstituen yang mengarah kepada
konstituen sebelah kanan (Baryadi, 2002:19). Kata lain referensi kataforis
mengacu pada konsisten sesudah kata yang menunjuk. Referensi kataforis
ditandai oleh kata berikut, berikut ini, yakni, yaitu. Aliah (2014: 45), berpendapat
letak “perujuk” dalam perujukan kataforis adalah di depan “penganjur”. Dapat
disimpulkan bahwa perwujutan kataforis adalah perujuk yang terdapat di depan
penganjur atau sebelum penganjur.
Contoh:
Berdasarkan keputusan panitia, lomba yang dinominasikan ke dalam
perlombaan sebagai berikut:
1. Lomba Tarik Tamban.
2. Lomba Karung
3. Lomba panjat pinang
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Kalimat tersebut dapat disebut berkohesi dengan penanda referensi
kataforis. Hal ini dapat dibuktikan dengan hadirnya kata berikut yang merujuk ke
unsur di sebelah kanan atau menjelaskan unsur yang mengikutinya.
2. Substitutif (Penggantian)
Substitusi adalah proses atau hasil penggantian unsur bahasa oleh unsur
lain dalam satuan yang lebih besar untuk memperoleh unsur-unsur pembeda atau
untuk menjelaskan suatu struktur tertentu (Kridalaksana, 1992: 185). Senada
dengan Kridalaksana, Mulyana (2005:28) menyatakan substitusi adalah prosesproses dan hasil penggantian unsur bahasa oleh bahasa untuk bahasa lain dalam
satuan yang lebih besar. Maksud dari penggantian tersebut adalah penggantian
kata oleh kata lainnya, hal tersebut agar kalimat lebih efektif. Substitusi
merupakan hubungan gramatikal, lebih bersifat hubungan kata dan makna.
Substitutif dalam bahasa Indonesia dapat berwujud nominal, verbal,
klausal, atau campuran contoh sama, satu , seperti itu, sedemikan rupa, demikian,
begitu, melakukan hal yang sama. Substitusi berwujud pronomina dibagai menjadi dua yaitu pronominal persona dan pronomina. Pronomina persona adalah
pronomina yang dipakai untuk mengacu pada orang. Misalnya: saya, aku, kami,
ia, beliau. Pronomina penujuk dalam bahasa Indonesia dibedakan menjadi tiga
macam, yaitu (1) pronimina penunjuk umum, yaitu ini, itu (2) pronominal penujuk
tempat, yaitu sini, situ, sana (3) promnomina penunjuk adalah pronominal yang
dipakai sebagai pemarkah pertanyaan. Substitusi atau penggantian adalah pertukaran bagi suatu segmen kata, frasa, atau klausa oleh kata ganti yang lainnya.
Contoh:
Kemarin Bapak Joko Widodo melakukan kunjungan kerjanya di daerah
Sleman Yogyakarta Beliau sempat berbincang-bincang dengan salah satu
petani salak yang ada di sana.
Kalimat tersebut berkohesi dengan penanda substitutif. Hal ini dapat dilihat pada
penggunaan kata beliau di kalimat kedua yang menggantikan Joko Widodo di
kalimat pertama atau kalimat sebelumnya.
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3. Elipsis (Pelepasan)
Menurut Kridalakasana (Mulyana, 2005), elipsis adalah peniadaan kata
atau satuan lain, yang wujud asalnya dapat diramalkan dari konteks bahasa atau
konteks luar bahasa. Elipsi dapat pula dikatakan penggantian nol (zero); sesuatu
yang ada tetapi tidak diucapkan atau tidak dituliskan. Pertautan yang erat
antarklausa terbentuk dengan pelepasan dan penggantian unsur klausa. Elipsi
menunjukan penghilangan atau pelepasan, bentuk lingusitik dengan bentuk
linguistik yang hilang itu dapat ditemukan atau dijajaki dari konteks.
Dalam klausa Bagas membeli celana dan sepatu untuk adiknya.
Sesungguhnya dilesapkan sejumlah bentuk linguistik. Bentuk lengkap teks itu
adalah Bagas membeli celana untuk adiknya dan Bagas membeli sepatu untuk
adiknya. Demikian, bentuk yang dilepaskan atau bentuk ellipsis adalah Bagas
membeli dan untuk adiknya. Contoh lain
1. Sesampai di rumah ayah mandi. Ibu juga ( ø )
Contoh di atas terdapat pelepasan satuan lingual verbal, yaitu mandi.
Peristiwa tersebut digambarkan sebagai berikut
Ibu juga (mandi). pelepasan Ibu juga ø
2. Wawan seketika itu terbangin. (ø) Menutupi matanya karena silau (ø)
mengusap muka dengan saputanganya, lalu (ø) bertanya “Dimana ini”?
Pada contoh di atas terdapat pelepasan satuan lingual nomina, yaitu
Wawan yang berfungsi sebagai subjek atau pelaku tindakan pada tuturan tersebut.
Unsur (ø) pada kalimat menggantikan subjek yang telah disebutkan dalam
kalimat sebelumnya. Peristiwa pelepasan pada contoh dapat digambarkan sebagai
berikut
- (Wawan) menutupi matanya karean silau pelepasan (ø) “Menutupi matanya
karena silau
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- (Wawan) mengusap muka dengan saputangannya pelepasan (ø) “mengusap
muka dengan saputangannya”.
- lalu (Wawan) bertanya “Dimana ini”? pelepasan lalu (ø) bertanya “Dimana
ini”?.
4. Konjungsi
Konjungsi merupakan kategori yang menghubungkan kata dengan kata,
klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat, dapat juga paragraf dengan
paragraf (Chaer, 2009: 81). Pengertian konjungsi juga disampaikan oleh Arifin &
Rani (2000: 92), mengatakan bahwa konjungsi berfungsi untuk merangkai atau
mengikat beberapa proposisi dalam wacana agar perpindahan ide dalam wacana
tersebut terasa lembut. Konjungsi sendiri dibagi dalam dua jenis, yaitu konjungsi
koordinatif dan konjungsi subordinatif. Konjungsi koordinatif adalah konjungsi
yang menghubungkan dua buah konstituen yang kedudukannya sama atau
sederajat. Konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua
buah konstituen yang kedudukannya tidak sederajat atau bertingkat. Berikut dua
bagian dari konjunsi tersebut.
1) Konjungsi Koordinatif
Konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur
yang sejajar. Konjungsi yang dimaksud adalah dan, atau, tetapi. Warisman
(2013), mengatakan konjungsi koordinatif di samping menghubungkan klausa
juga dapat menghubungkan kata. Senada dengan pernyataan sebelunya Moeliono
(1989: 68), konjungsi korordinatif adalah kata penghubung yang menghubungkan
dua klausa atau lebih yang memiliki status sederajat, di antaranya dan, atau,
tetapi, sedangkan, melainkan, dan kemudian. Konjungsi koordinatif sendiri
terbagi dalam tiga bagian yang ditemukan yaitu 1) konjungsi koordinatif
hubungan

penambahan/penjumlahan,

2)

konjungsi

koordinatif

perlawanan, dan 3) konjungsi koordinatif hubungan pemilihan.

hubungan
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a. Konjungsi koordinatif hubungan penjumlahan atau penambahan
Hubungan

penjumlahan

merupakan,

hubungan

yang

menyatakan

penjumlahan atau gabungan keadaan, kegiatan, peristiwa atau proses (Alwi,
1999:43). Senada dengan pernyataan Alwi, Achmad HP (2005: 11) menjelaskan
bahwa konjungsi hubungan penambahan atau penjumlahan antara dua proposisi
atau lebih yang dinyatakan oleh penulis. Konjungsi ini dinyatakan dengan
penggunaan kata dan, kemudian, dan lalu kata tersebut berfungsi sebagai
konjungsi

yang

menyatakan

hubungan

penambahan.

Konjungsi

ini

menghubungkan dua unsur bahasa yang mempunyai kedudukan yang sama. Oleh
karena itu, konjungsi hubungan penjumlahan termasuk dalam konjungsi
koordinatif.
Contoh:
Monica menyapu laintai dan Vince mengelap meja.
Kalimat tersebut menyatakan berkohesi dengan penanda konjungsi
hubungan penjumlahan. Hal ini dinyatakan dengan kehadiran penanda hubungan
dan sebagai penghubung dua unsur bahasa yang berkedudukan sama.
b. Konjungsi koordinatif hubungan perlawanan
Hubungan yang menyatakan bahwa di dalam klausa pertama berlawanan
atau tidak sama dengan hal yang dinyatakan dalam klausa kedua (Alwi, 1999: 47).
Sependapat dengan pendapat tersebut, Ramlan (2006: 56) mengatakan bahwa
hubungan perlawanan adalah apa yang dinyatakan dalam klausa satu berlawanan
atau berbeda dengan apa yang dinyatakan dalam klausa lainnya. Secara jelas
hubungan makna ini dinyatakan dalam kata-kata perlawanan yang bertentangan
dengan klausa pertama sehingga menimbulkan klausa kedua Hubungan
perlawanan ditandai dengan adanya pendanda dengan kata tapi, atau tetapi,
melainkan, padahal, dan sebaliknya.
Contoh:
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Pertemuan antara wali kelas dan guru dilaksanakan pada hari ini, tetapi
berhubung cuaca hujan pertemuan tersebut diundur besok.
Kalimat tersebut menyatakan adanya pendanda konjungsi koordinatif
hubungan perlawanan. Hal ini dinyatakan dengan adanya penanda hubungan
namun sebagai penghubung antara klausa pertama dan klausa kedua yang
berlawanan.
c. Konjungsi koordinatif hubungan pemilihan
Hubungan yang menyatakan dengan pilihan di antara dua kemungkinan
atau lebih yang dinyatakan oleh klausa-klausa yang dihubungkan (Alwi, 1999:50).
Hubungan makna „pemilihan„ adalah hubungan makna yang menyatakan bahwa
hanya salah satu dari yang disebut pada klausa yang merupakan kenyataan
(Ramlan, 2006: 55). Hubungan pemilihan dilakukan kedua kalimat yang
berkedudukan setara. Penanda yang digunakan untuk menyatakan hubungan ini
adalah kata atau.
Contoh:
Doni bingung memilih untuk masuk sekolah SMA atau SMK.
Pada kalimat ini menyatakan adanya konjungsi koordinatif hubungan
pemilihan dengan penanda kata atau. Kata atau menyatakan hubungan pemilihan
yang mengandung pengertian bahwa kedua pernyataan ini merupakan dua hal
yang sama sehingga dapat dipilih salah satunya.
2) Konjungsi Subordinatif
Konjungsi subordinatif adalah sebuah konjungsi yang menghubungkan
dua klausa atau lebih yang tidak sama (Warsiman, 2013: 37). Konjungsi
subordinatif dapat juga disebut sebagai kata penghubung yang tidak setara.
Adapun Konjungsi subordinatif yang ditemukan yaitu 1) Konjungsi subordinatif
hubungan waktu, 2) Konjungsi subordinatif hubungan syarat, 3) Konjungsi
subordinatif hubungan tujuan, 4) Konjungsi subordinatif hubungan konsesif, 5)
Konjungsi subordinatif hubungan penyebab , 6) Konjungsi subordinatif hubungan
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akibat, 7) Konjungsi subordinatif hubungan cara, dan 8) Konjungsi subordinatif
hubungan penjelas.
1. Konjungsi subordinatif hubungan waktu
Suatu tuturan yang diikuti oleh konjungsi penanda hubungan waktu yang
bertujuan untuk menyatakan waktu terjadinya peristiwa atau keadaan (Alwi
1999:52). Hubungan waktu adalah hubungan makna yang menyatakan waktu,
yaitu waktu terjadinya, waktu permulaan, dan waktu berakhirnya perbuatan,
peristiwa, atau keadaan yang tersebut pada klausa inti. Sehingga dalam konjungsi
hubungan waktu dapat dibedakan dalam empat bagian yaitu.
a. Hubungan batas waktu permulaan
Hubungan yang digunakan untuk menyatakan batas waktu permulaan yang
disertai penggunaan konjungsi seperti sejak, semenjak, dan sadari. Konjungsi
sejak dipakai untuk menunjukan bahwa peristiwa tersebut dimulai ketika suatu
pernyataan yang menyertai konjungsi itu terjadi.
Contoh:
Ia sekarang menjadi pemurung sejak cintanya pergi meninggalkan dia.
b. Hubungan batas waktu bersamaan
Alwi dkk. (2003: 536), hubungan waktu bersamaan menujukan bahwa
peristiwa atau keadaan yang dinyatakan dalam klausa utama dan klausa
subordinatif pada waktu yang bersamaan atau hampir bersamaan. Konjungsi ini
dipakai dalam hubungan adalah kata ketika, sewaktu, seraya, sambil¸ sementara
dan saat.
Contoh:
Orang-orang berbondong-bondong datang ke balai desa saat ada acara
vaksinasi gratis.
c. Hubungan batas waktu berurutan
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Alwi dkk. (2003: 537), hubungan waktu yang menunjukan bahwa yang
dinyatakan dalam klausa utama lebih dahulu atau lebih kemudian daripada yang
dinyatakan klausa subordinatifnya. Konjungsi ini dinyatakan dengan sebelum,
sesudah, setelah, dan sehabis. Contoh:
Pemerintah melayangkan surat protes kepada Pemerintah Malaysia
setelah terjadinya klaim atas pulau yang masih berada di kawasan
Indonesia.
d. Hubungan waktu batas akhir
Alwi dkk. (2003: 537), hubungan waktu batas akhir dipakai untuk
menyatakan ujung dari suatu proses itu sendiri. Konjungsi yang masuk dalam
hubungan ini seeperti hingga dan sampai.
Contoh:
Proses pengerjaan cirkut Mandalika ditargetkan akan selesai 100% pada
bulan Januari hingga bulan Februari tahun 2022.
2. Konjungsi Hubungan Syarat
Alwi dkk. (2003: 536), hubungan syarat terjadi pada kalimat yang klausa
subordinatifnya menyatakan syarat terlaksana apa yang disebut dalam klausa
utama. Untuk menyatakan hubungan tersebut konjungsi yang digunakan yaitu
kata jika, jikalau, asal (kan), apa (bila), dan bilamana.
Contoh: Stella diperbolehkan masuk sekolah lagi jika keadaannya sudah
membaik.
3. Konjungsi Hubungan tujuan
Alwi dkk. (2003: 539), hubungan tujuan merupakan kalimat yang klausa
subordinatifnya menyatakan suatu tujuan atau harapan dari apa yang disebut
dalam klausa utama Konjungsi ini dipakai untuk menyatakan hubungan
adalah agar,supaya, untuk, dan demi.

itu
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Contoh: Model rumah dibuat seperti itu agar terhindar dari guncangan
gempa.
4. Konjungsi Hubungan konsesif
Alwi dkk. (2003: 539), hubungan konsesif terdapat dalam kalimat
kompleks yang klausa subordinatifnya mengandung pernyataan yang bertentangan
dengan makna klausa utama, tetapi tidak mengubah kenyataan dalam klausa
utama. Konjungsi ini ini memberi pernyataan bahwa klausa utama tidak bisa
diubah atau diganggu. Konjungsi kata yang digunakan yaitu walaupun, meskipun,
sekalipun, biarpun, sekalipun.
Contoh: Catur akan pergi ke Jakarta walaupun ia tidak membawa bekal.
5. Konjungsi Hubungan penyebab
Alwi, dkk. (2003: 542), hubungan penyebab terdapat dalam kalimat yang
klausa subordinatifnya menyatakan sebab atau alasan terjadinya apa yang
dinyakan dalam klausa utama. Konjungsi ini menekankan alasan terjadinya proses
yang dinyatakan dalam klausa utama. Konjungsi kata yang digunakan yaitu sebab,
karena, dan akibat.
Contoh: Terjadi kemacetan di jalan Godean akibat adanya pohon
tumbang yang menutup setengah badan jalan.
6. Konjungsi Hubungan akibat
Hubungan akibat klausa yang disebutkan setelah konjungsi menyatakan
akibat dari apa yang dinyatakan dalam klausa utama. Hubungan akibat
berkebalikan dengan hubungan penyebab. Hal ini ditunjukan dengan penggunaan
kata maka, sehingga.
Contoh: Penumpukan kendaraan terjadi di jalur puncak Bogor sehingga
polisi harus menerapkan sistem satu arah.
7. Konjungsi Hubungan cara
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subordinatifnya menyatakan cara pelaksanaan dari apa yang dinyatakan oleh
klausa utama. Dalam hubungan cara ini konjungsi kata yang digunakan yaitu kata
dengan.
Contoh: Kegiatan belajar mengajar di sekolah secara langsung dilakukan
dengan protokol kesehatan yang ketat.
8. Konjungsi Hubungan Penjelasan
Hubungan penjelasan atau pelengkap, klausa kedua menerangkan atau
memberik penjelasan terhadap klausa pertama atau klausa sebelumnya. Dalam
hubungan ini konjungsi yang digunakan berupa kata bahwa.
Contoh: Seperti yang dikatakan oleh Presiden Jokowi, bahwa target
vaksinasi di Indonesia akan selesai 100% pada pertengahan tahun 2022.
2.2.3.2 Kohesi Leksikal
Sumarlam (2003: 35), kohesi leksikal adalah hubungan unsur dalam
wacana secara semantis. Leksikal sendiri merupakan bentuk ajektif yang
diturunkan dari bentuk nomina leksikon (vokauler, kosa kata, perbendaharaan
kata). Untuk menghasilkan wacana yang padu pembicara atau penulisan dapat
menempuhnya dengan cara memilih kata-kata yang sesuai dengan isi kewacanaan
yang dimaksud. Kohesi leksikal dapat dibedakan dalam enam macam, berikut ini
enam macam tersebut.
1. Repetisi (Pengulangan)
Repetisi adalah pengulangan satuan lingual (bunyi, suku, kata, kata atau
bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberi tekanan dalam sebuah
konteks yang sesuai (Sumarlam, 2003: 35). Pengulangan yang dimaksud bukan
proses reduplikasi akan tetapi pengulangan sebagai penanda hubungan
antarkalimat dengan adanya unsur pengulangan yang mengulang unsur yang
terdapat dalam kalimat di depannya. Repetisi, ialah pengulangan satuan lingual
(kata) yang dipentingkan beberapa kali secara berturut-turut.
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Contoh: Sebagai orang yang beriman, berdoalah selagi ada kesempatan
selagi diberik kesehatan, dan selagi diberi rezeki yang cukup. Berdoa
wajib bagi kita sebagai umat manusia.
2. Sinonim
Sinonim adalah kata-kata yang dapat saling dipertukaran dan berterima,
secara umu sinonim sendiri seperti ekuivalensi kata-kata dalam kamus (Tutesou,
1979: 140). Sependapat dengan hal tersebut, Sumarlam (2003: 39) menyatakan
sinonim sebagai nama lain untuk benda atau hal yang sama. Sinonim menjalin
hubungan makna yang sepadan antara satuan lingual tertentu dengan satuan
lingual lain dalam wacana, seperti ini contoh dalam penggunaan sinonim.
Contoh: Saya sudah menerima bayaran. Setahun menerima gaji 80%.
Kata bayaran dan gaji dalam tuturan tersebut merupakan kata-kata yang
bersinonim dan memiliki makna yang sepadan. Penggunaan sinonim dalam surat
kabar memiliki peran penting dalam penggunaan bahasa serta penulisan khususnya opini.
3. Antonim
Antonim dapat diartikan sebagai nama lain untuk benda atau hal yang lain,
atau satuan lingual yang maknanya berlawanan atau beroposisi dengan satuan lingual yang lain. Kemudian dalam Sumarlam (2003: 40), antonim juga disebut oposisi makna yang penggunaan antonimnya dapat dilihat sebagai berikut ini
Contoh: Hidup atau matinya kita merupakan misteri dari Sang Pencipta.
Kita jangan hanya diam dalam menjalani hidup ini, bergerak dalam menjalani hidup ini adalah berkat untuk kita.
Pada contoh di atas terdapat kata-kata yang antonim, yaitu kata hidup dan
mati pada kalimat pertama, dan kata diam dan bergerak pada kalimat kedua.
Dari contoh di atas menandakan kata antonim merupakan satuan lingual yang
berlawanan dengan lingual yang lain.
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4. Hiponim
Hiponim adalah satuan bahasa (kata, frasa, kalimat) yang maknanya
dianggap merupakan bagian dari makna yang lain. Sumarlam (2003: 45),
mengatakan bahwa hiponim adalah untuk mengikat hubungan antar unsur atau
antar satuan lingual dalam wacana secara semantik, terutama untuk menjalin
hubungan makna atasan dan bawahan, atau antara unsur yang mecakupi dan unsur
yang dicakupi. Sependapat dengan Sumarlam, Baryadi (2002: 26) berpendapat
bawah hiponim adalah kohesi leksikal berupa relasi makna leksikal yang bersifat
hierarkis antara konstituen yang satu dengan konstituen yang lain. Contoh dari
penggunaan hiponim sebagai berikut ini:
Contoh: Binatang melata termasuk kategori hewan reptil. Reptil yang
hidup di darat dan air ialah katak dan ular. Kadal adalah reptile yang
hidup di semak-semak dan rumput.
Pada contoh di atas merupakan hiponim atau koordinatnya adalah
binatang melata atau disebut reptil. Sementara itu, binatang yang termasuk
dalam reptil sebagai hiponim adalah katak, ular, kadal.
5. Kolokasi
Kolokasi atau sanding kata adalah asosiasi tertentu dalam menggunakan
pilihan kata yang cenderung digunakan berdampingan. Kemudian dalam
Sumarlam (2004: 144), mengakatakn bahwa kata-kata yang berkolokasi adalah
kata-kata yang cenderung dipakai dalam suatu domain atau jaringan tertentu.
Penggunaan kolokasi dapat dilihat sebagai berikut ini:
Contoh: Braga memberi sepucuk surat untuk ibunya.
Kalimat tersebut dapat dikatakan berkoherensi dengan penanda kolokasi.
Hal tersebut dapat dibuktikan dengan kehadiran kata sepucuk yang hanya dapat
digunakan untuk kata-kata tertentu.
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6. Ekuivalensi
Ekuivalensi merupakan kata yang memiliki kedekatan hubungan karena
berasal dari kata dasar yang sama. Ekuivalensi sendiri merupakan kata yang
berasal dari kata dasar yang sama. Berikut dari penggunaan ekuivalensi:
Contoh: Para karyawan di toko roti lezat bekerja sangat giat dan senang,
hal ini karena pekerjaan di toko roti tersebut menggunakan sistem yang
baik dalam hal produksi dan pemasaran.
Pada contoh di atas menggambarkan adanya kohesi leksikal ekuivalensi
yang ditandai adanya kata bekerja dan pekerjaan. Dua kata tersebut memiliki
kedekatan kata serta berasal dari kata dasar yang sama yaitu kerja.
2.2.4. Koherensi
Selain melalui kepaduan bentuk, keutuhan wacana dapat dibentuk melalui
kepaduan makna atau koherensi. Baryadi (2002: 29), koherensi adalah keterkaitan
semantis antara bagian-bagian wacana. Sependapat dengan Baryadi, Mulyana
(2005: 31) menegaskan hubungan koherensi adalah satuan rangkaian fakta dan
gagasan yang teratur serta tersusun secara logis. Koherensi dapat terselubung
karena berkaitan dengan bidang makna yang memerlukan interpretasi. Kemudian
pendapat lain juga disampaikan oleh Kushartanti (2009: 101), bahwa koherensi
adalah keberterimaan suatu tuturan atau teks karena kepaduan semantisnya.
Dalam struktur wacana, aspek koherensi sangat diperlukan keberadaaanya untuk
menata pertalian batin antara proposisi yang satu dengan yanf lainnya untuk
mendapatkan keutuhan.
Pada dasarmya hubungan koherensi adalah suatu rangkaian fakta dan
gagasan yang teratur dan tersusun secara logis. Koherensi dapat terjadi secara
implisit (terselubung) karnea berkaitan dengan bidang makna yang memerlukan
interpretasi. Dari pendapat ahli yang sudah dipaparkan mengenai koherensi,
peneliti lebih mengarah kepada pendapat yang disampaikan oleh Mulyana.
Peneliti beranggapan bahwa pendapat yang disampaikan dalam Mulyana sangat
baik dan terstruktur. Koherensi merupakan gabungan dari rangkaian fakta atau
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gagasan yang ditemukan dengan terselubung yang memiliki makna dalam setiap
kalimat dalam wacana. Dalam hubungannya koherensi memiliki struktur di setiap
aspeknya. Berikut ini adalah struktur pada koherensi:
1. Koherensi berpenanda
Koherensi berpenanda merupakan ketersambungan semantik antara bagian
wacana yang pengungkapannya ditandai dengan konjungsi. Koherensi berpenanda
terdiri atas:
a. Koherensi Temporal/Kronologis
Menurut Sulistyaningsih, (i‟tishom, 2021: 789), penanda koherensi
temporal erat hubungannya dengan waktu. Penanda kohesi temporal ditandai
dengan kata atau frasa yang menujukan waktu. Dari pernyataan tersebut koherensi
temporal, merupakan koherensi yang menyatakan hubungan makna waktu antara
kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Misalnya kata setaun lalu, seminggu
sekali, dua minggu, sekarang dan sebulan.
Contoh
“Setahun lalu Rendi beruisia 17 tahun. Pernah menjalani operasi tumor
otak. Awalnya seminggu sekali, lalu dua minggu, dan sekarang sebulam
sekali harus kemoterapi. Akhirnya sekarang Rendi sudah membaik”.
Contoh di atas terlihat bawah terdapat tiga kalimat yang berkaitan dengan
hubungan makna waktu dinyatakan dengan setahun lalu, seminggu sekali, dua
minggu, sebulan sekali, sekarang.
b. Koherensi Kausalitas
Sulistyaningsih, (i‟tishom, 2021: 787), koherensi kausalitas adalah
hubungan makna sebab-akibat antara kalimat satu dengan kalimat lain yang
ditandai oleh adanya konjungsi bersifat sebab-akibat. Misalnya kata oleh karena
itu atau oleh sebab itu.
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Contoh: “Perjuangan para pejuang sangatlah penting bagi berdirinya
suatu negara oleh karena itu kita sebagai generasi penerus wajib
menjaga kesatuan dan kedaulaytan negara ini”.
Pada kalimat tersebut, ditemukan penggunaan koherensi kausalitas yang
menyatakan hubungan sebab-akibat dengan ditandai kata oleh karena itu.
c. Kohenresi Kontras
Koherensi kontras adalah, koherensi yang menyatakan hubungan
pertentangan atau perlawanan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain.
Misal kata namun dan tetapi untuk menyatakan hubungan perlawanan
Contoh: “Pelaksanaan vaksinasi massal untuk warga, untuk daerah kota
berjalan dengan lancar. Namun untuk yang di daerah pedesaan warga
masih belum mendapat vaksinasi secara optimal‟.
Pada kalimat di atas terdapat kalimay berkoherensi pertentangan dengan
kaliamat yang pertama.
d. Koherensi aditif
Koherensi aditif ialah koherensi yang memperjelas makna penambahan
antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, dengan ditandai konjungsi
tertentu, dengan penggunaan kata lagipula, berikutnya, dan disamping itu.
Contoh: Dalam Perlombaan 17 Agustus ada beberapa macam perlombaan
yang diadakan dalam merayakan hari kemerdekaan. Disamping itu pula,
kita sebagai rakyat Indonesia juga harus bisa memaknai hari kemerdekan
sebagai momentum bangkit bersama serta saling bahu-membahu dalam
keberagaman budaya, agama dan lain sebagainya.
e. Koherensi Perurutan
Menurut Baryadi (2002: 46), koherensi perurutan merupakan koherensi
yang menyatakan hubungan perbuatan yang dilakukan secara berurutan.
Hubungan perbuatan tersebut saling berurutan antara satu dengan yang lain.
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Contoh kohesi perurutan dapat ditandai dengan kata misalnya pertama kali
selanjutnya dua hari kemudian.
Contoh: Waktu pertama kali Ani belajar naik sepeda ia terjatuh dan
masuk ke parit selang dua hari kemudian Ani mulai bisa menguasai
sepedanya dan bisa menaikinya.
Contoh di atas terdapat koherensi perurutan yang ditandai dengan pertama kali
dan dua hari kemudian.
f. Koherensi Waktu
Koherensi waktu merupakan pertalian waktu yang terjadi jika kalimat satu
menyatakan waktu terjadinya peristiwa atau terjadinya suatu perbuatan yang
tersebut pada kalimat lain. Pertalian waktu ini ditandai dengan penanda hubung
seperti setelah itu, ketika itu, sementara itu, sesudahnya, sebelumnya, dan
semenjak itu. berikut penggunaan koherensi pertalian waktu
Contoh: Polres Kota Kebumen mengusut kasus penggelapan dana terkait
pembangunan gedung serba guna yang ada di Kota Kebumen. Sebelumnya dana
tersebut dialokasikan untuk pembangunan sebesar 500 juta rupiah namun dari
hasil pemeriksaan pengeluaran dana tersebut tidak sesuai dengan apa yang
sudah direncanakan.
Contoh di atas terdiri dari dua kalimat yang dirangkaikan dengan penanda
hubungan sebelumnya. Kalimat pertama menyatakan waktu bagi kalimat kedua,
yaitu menyatakan waktu untuk mengusut kasus terkait penggelapan dana
pembangunan gedung serba guna yang tidak sesuai dengan rencana.
2. Koherensi Tidak Berpenanda
Koherensi tidak berpenanda, ialah pertalian semantik antara bagian-bagian
wacana secara tekstual yang tidak ditandai konjungsi namun dapat dipahami dari
hubungan antar unsur-unsurnya (Baryadi, 2002: 34). Hubungan antar unsur
tersebutlah yang menjadikan suatu wacana tampa adanya konjungsi dikatakan
sebagai koherensi tidak berpenanda. Koherensi tidak berpenanda terdiri atas:
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a. Koherensi Perincian
Baryadi (2002: 32), menyatakan koherensi perincian adalah koherensi
yang menyatakan hubungan makna rincian penjelasan sesuatu hal secara
sistematis.
b. Koherensi Wacana Dialog
Koherensi wacana dialog kohersi yang didominasi oleh adanya stimulusrespons. Koherensi wacana dialog untuk diwujudkan dalam bentuk penanda sehingga harus dipahami dari hubungan antar kalimatnya.
2.2.5 Rubrik Opini
Rubrik opini merupakan komponen yang sangat penting dalam pers di Indonesia. Rubrik berperan penting, tidak hanya sebagai berita, namun juga sebagai
komoditi. Rubrik opini adalah salah satu kolom media yang disediakan oleh
redaksi untuk penulis sebagai wadah menyampaikan aspirasi, pendapat, gagasan,
maupun ide yang ditulis. Dalam opini mengupas berbagai masalah yang terjadi di
masyarakat yang sedang hangat dibicarakan.
Kemudian Leoarnard W. Doob 1948 (Wahid Umaimah, 2016: 133),
menyatakan bahwa opini publik menyangkut sikap orang-orang mengenai suatu
masalah, di mana mereka merupakan anggota dari sebuah masyarakat yang sama.
Sehingga opini publik merupakan tempat untuk menunjukan pendapat setiap
orang maupun perwakilan dari kelompoknya, mengenai isu yang sedang hangat.
Opini dalam surat kabar memiliki sejumlah bagiannya yang meliputi tajuk
rencana (editorial), karikatur, pojok, artikel, kolom, dan surat pembaca. Surat kabar di Indonesia memiliki struktur halaman atau rubrik masing-masing, begitu juga dengan halaman opini yang biasanya diletakan pada satu halaman. Seperti pada
harian Suara Merdeka.
Berbicara soal opini, opini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
merupakan pendapat, pikiran atau pendirian. Senada dengan hal tersebut, Cutlip
(Olii dan Erlita, 2007: 39) mengatakan opini merupakan pernyataan tentang sikap
mengenai masalah tertentu yang bersifat kontroversial. Opini sendiri timbul sebagai hasil dari pembicaraan mengenai masalah yang kontroversial sehingga
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memunculkan pendapat berbeda-beda. Opini sendiri diambil dari serapan bahasa
asing yaitu (opinion). Merupakan tanggapan atau jawaban terbuka terhadap suatu
persoalan yang dinyatakan berdasarkan kata-kata, baik melalu opini tertulis maupun lisan. Opini sendiri dapat dinyatakan secara aktif dan pasif, verba dan baik
secara terbuka maupun melalui pilihan kata yang halus atau secara tidak langsung
(persepsi personal). Dari pengertian di atas peneliti menyimpulkan bahwa opini
merupakan luapan pemikiran seseorang mengenai suatu hal yang disampaikan dalam suatu permasalah yang sedang terjadi.
Unsur terbentuknya opini tak lepas juga dari struktur aspek pembangun
dari opini tersebut, bahasa yang dipakai serta beberapa aspek yang lainnya. Dalam
penulisan opini di surat kabar, tentu memiliki aspek pembangun dalam menyampaikan opini tersebut. Aspek tersebut memiliki peran penting dalam penyampaian
opini penulis sehingga apa yang disampaikan penulis menjadi jelas dan terstruktur
bagi pembaca. Berikut unsur pembangun dalam opini di surat kabar.
1. Aspek struktur
Opini pada surat kabar tentu harus memiliki struktur pembangun agar sebuah opini dapat disampaikan secara tepat. Struktur yang pertama (1) adalah pendapat atau (tesis). Pendapat atau tesis merupakan awal dari sebuah sudut pandang
penulis mengenai sebuah masalah yang dibahas. hasil dari pendapat akan diperkuat oleh argumen. (2) Argumen, alasan atau bukti yang digunakan menjadi
upaya dalam memperkuat pendapat tesis.
Secara umum argumen tidak hanya dari pendapat dari penulis sendiri
melainkan juga dari hasil penelitian, pernyataan para ahli ataupun fakta-fakta
dengan berdasarkan referensi yang dapat dipercaya. (3) Pernyataan. Bagian yang
berisi penegasan ulang mengenai pendapat yang didorong oleh fakta dan data di
bagian argumenasi dalam upaya memperkuat.
2. Aspek bahasa
Opini pada surat kabar tentu memiliki unsur kebahasaan yang mendasarkan dalam pembentukan opini tersebut. Kebahasaan dalam opini tentu penting,
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karena dengan memperhitungkan aspek kebahasaan opini yang dibuat akan menjadi lebih baik dan terstruktur arahnya. Berikut aspek bahasa dalam opini.
1. Adverbia: ditunjukan agar pembaca menyakini teks yang dibahas,
dengan mengggunakan kata keterangan (adverbial frekuentatif). Kata yang
sering digunakan yaitu: selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, sebagian
besar waktu dan lainnya.
2. Konjungsi: hubungan pada teks, contoh: bahkan.
3. Verba Material: verba yang menujukan perbuatan fisik/peristiwa.
4. Verba Reasional: verva yang menunjukan hubungan intensitas
(pengertian a adalah b) dan milik (mengandung pengertian a mempunyai
B)
5. Verba Mental: verba yang menerapkan persepsi (melihat, merasa)
afeksasi misal (suka, khawatir) dan kognisi (berpikir, mengerti).
3. Substansi Opini
Opini merupakan suatu pernyataan tentang sikap mengenai suatu masalah
yang bersifat kontravensi. Publik merupakan kelompok kesatuan yang berinteraksi
secara tidak langsung dan menjadi alat komunikasi. Dalam Olii (2007: 20), istilah
opini publik digunakan untuk menunjukan kepada pendapat-pendapat kolektif dari
sejumlah besar orang. Opini publik sendiri bersifat tidak permanen, tidak
permanen ini yang sering terjadi geseran antar jamak karena terjadi perbedaan
penafsiran (persepsi) di antara komunikasi. Pernyataan tersebut bisa disebut juga
“dinamika komunikasi”.
Pada hal ini substansi opini sendiri merupakan opini publik yang tidak
berubah oleh karena proses pembentukan opini itu sendiri berlangsung dari
pengalaman peserta komunikasi itu telah terjadi. Dalam pernyataan tersebut
penulis menyimpulkan bahwa subtansi opini merupakan opini yang dibuat oleh
penulis berdasarkan pengalaman atau kejadian yang pernah terjadi. Pengalaman
tersebut membuat penulis atau peserta komunikasi menuliskan hasil opininya
dalam opini publik pada beberapa media komunikasi contoh surat kabar.
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2.3 Kerangka Berpikir
Penelitian ini menganalisis rubrik opini surat kabar Suara Merdeka edisi
Juni 2021. Peneliti akan menganalisis mengenai penanda kekohesian dan
kekoherensian jenis karangan argumenatatif dengan menggunakan teori analisis
wacana. Analisis terhadap kohesi ada dua macam yaitu kohesi gramatikal dan
kohesi leksikal. Secara hakikat, jenis kohesi gramatikal terdapat 4 macam, yaitu
pengacuan, penggantian, pelepasan, dan kata sambung. Sementara itu, kohesi
leksikal dibedakan dalam enam macam yaitu hiponim, repetisi, kolokasi, sinonim,
antonim, dan ekuivalensi.
Dalam penelitian ini, selain aspek kohesi, peneli juga menganalisis
penanda kekoherensian rubrik opini. Analisis koherensi meliputi koherensi
berpenanda dan tidak berpenanda. Koherensi berpenanda meliputi koherensi
temporal/kronologis, koherensi perurutan. Berdasarkan uraian di atas, kerangka
berpikir dapat digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut ini.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
39

Rubrik Opini Pada Surat Kabar
Harian Suara Merdeka Edisi Juni
2021

Analisis Wacana

Kohesi

Koherensi

1. Wujud penanda kohesi dan
koherensi pada opini
2. Wujud penggunaan kohesi dan
koherensi pada opini
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian
deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditunjukan untuk menggambarkan
fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau
(Sukmadinata, 2013: 54). Kemudian dalam Gunawa (2013: 85), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang
mendalam mengenai masalah-masalah manusia dan sosial. Sejalan dengan pendapat sebelumnya. Sehingga dapat disimpulakan bahwa, deskriptif adalah metode
penelitian yang menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lain-lain yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.
Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan penelitian
ini diarahkan untuk memperoleh deskripsi yang objektif dan akurat pada aspekaspek jenis dan penanda kohesi dan koherensi di surat kabar khususnya opini. Sehingga fakta yang akan dideskripsikan, merupakan aspek jenis dan penanda (kohesi dan koherensi) yang menjadi sarana keutuhan dan keterpaduan pada wacana
rubrik opini surat kabar harian Suara Merdeka.
3.2 Sumber dan Data Penelitian
Sumber data merupakan awal dari sebuah penelitian yang akan dilalukan,
sumber data sendiri membantu peneliti dalam mengumpulkan data yang akurat.
Data pada penelitian ini bersumber pada opini yang terdapat pada surat kabar harian Suara Merdeka dengan jumlah 30 Artikel. Opini tersebut peneliti ambil pada
edisi bulan Juni tahun 2021. Adapun yang menjadi data penelitian ini ialah kalimat-kalimat dalam artikel opini yang diduga memiliki unsur kekohesian dan
kekoherensian. Peneliti memilih artikel opini pada surat kabar sebagai sumber data
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penelitian, karena sudah ditemukan berbaagai macam penelitian serupa dalam
menganalisis kohesi dan koherensi pada tajuk rencana maupun yang lainnya, sehingga peneliti tertarik untuk menganalisis artikel dalam rubrik opini surat kabar
harian Suara Merdeka.
3.3 Teknik dan Pengumpulan Data
Pada penelitian ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, adalah teknik simak. Dalama Sudaryanto (1993: 203), teknik simak merupakan
metode yang digunakan dalam penelitian bahasa dengan cara menyimak pada
penggunaan bahasa objek penelitian. Teknik simak dipilih karena objek yang
diteliti berupa bahasa yang bersifat teks dalam surat kabar. Dalam penggunaannya
teknik simak juga harus disertai dengan teknik catat, mencatat data yang dinilai
tepat dalam suatu kajian mampu mendapatkan hasil yang baik serta tepat. Mencatat pada penelitian ini ialah data yang dinilai tepat dalam kajian penggunaan kohesi dan koherensi wacana pada instrumen penelitian berupa kartu data. Berikut
ini adalah langkah-langkah peneliti dalam melakukan pengumpulan data.
1. Menyimak
Menyimak adalah langkah pertama dalam melakukan pengumpulan data
dengan memperhatikan dan mempelajari dengan baik objek yang diteliti
pada artikel opini surat kabar harian Suara Merdeka pada edisi Juni 2021.
Kemudian langkah dua ialah memilih wacana yang diduga menggunakan
penanda kekohesian dan kekoherensian.
2. Mencatat
Mencatat dilakukan setelah data yang terdapat pada artikel tersebut dinilai
sudah cukup untuk dijadikan data penelitian. Data kemudian dicatat untuk
dianalisis penggunaan kohesi dan koherensi dalam artikel rubrik opini surat kabar harian Suara Merdeka edisi Juni 2021.
3.4 Instrumen Penelitian
Pada penelitian ini yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri.
Moelong (2007: 168), mengatakan peneliti sendiri adalah instrumen penelitian
yang menjadikan peneliti sebagai perencana, pelaksana, dan pengumpulan data
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serta analisis yang pada akhrinya menjadi laporan penelitiannya. Peneliti dalam
penelitian ini juga memperluas pengetahuan dasar pada teori kohesi dan koherensi
sehingga diharapkan akan menghasilkan data yang memadai dan tepat. Kemudian
untuk memudahkan proses dalam pengambilan data, peneliti menggunakan alat
bantu berupa alat tulis. Alat bantu tersebut digunakan untuk mempermudah proses
pengambilan data secara tertulis dalam menemukan penanda kohesi dan koherensi
dalam rubrik opini surat kabar harian Suara Merdeka.
3.5 Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan proses langkah yang strategis dalam penelitian,
karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Proses dalam
pengklasifikasikan data tentu harus dilandaskan pada apa yang menjadi tujuan
penelitian. Tujuan penelitian sendiri ialah menemukan apa yang menjadi target
penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti
mengkaji penanda kohesi dan koherensi antarkalimat pada rubrik opini surat kabar
Suara Merdeka, yang kemudian mendeskripsikan secara sistematis. Teknik yang
digunakan ialah analisis wacana karena kalimat-kalimat tidak dianalisis secara
satu paragraf namun dianalisis berdasarkan hubungan antarkalimat yang satu
dengan kalimat yang lain dalam wacana.
Konteks yang digunakan dalam penelitian ini bersifat interlinguistik yaitu
pertalian makna antarkalimat diungkapkan berdasarkan hubungan antarkalimat
satu dengan yang lainnya dalam teks. Analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini dengan menggunakan metode agih. Metode agih adalah metode
dengan menganalisis data yang alat penenturnya yaitu unsur bahasa itu sendiri.
Metode agih dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji penggunaan kohesi
dan koherensi dalam artikel rubrik opini surat kabar harian Suara Merdeka.
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3.6 Triangulasi
Penelitian yang telah melakuka pengumpulan data dengan triangulasi,
maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguju
kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik
pengumpulan data dan berbagai sumber data. Pada penelitian ini, peneliti
melakukan pengujian keabsahan data yang sudah didapatkan yang diharapkan
agar data yang didapat sesuai untuk dipergunakan. Adapun ahli yang akan
menjadi triangulator untuk menganalisis data peneliti beliau ialah Dr. R. Kunjana
Rahardi, M.Hum. Manfaat dilakukannya triangulasi data ialah sebagai berikut.
1. Menguji keabsahan data sehingga data dapat dinyatakan valid dan dipercaya
2. Memastikan data yang sudah dianalisis sehingga tidak terjadi kesalahan dalam
temuan penelitian.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian dan pembahasan pada bab ini memaparkan mengenai
deskripsi data penelitian, analisis data, dan pembahasan. Pada bagian pertama,
peneliti memaparkan deskripsi data penelitian. Kemudian bagian kedua peneliti
memaparkan hasil penemuan dari analisis data berdasarkan kedua rumusan masalah, berupa (1) bagaimana penggunaan jenis dan penanda kohesi pada rubrik opini
surat kabar harian Suara Merdeka edisi Juni 2021. (2) bagaimana penggunaan
jenis dan penanda pada rubrik opini surat kabar harian Suara Merdeka edisi Juni
2021. Pada bagian yang ketiga peneliti memberikan paparan mengenai hasil
temuan dari data yang telah dianalisis.
4.1 Deskripsi Data
Penelitian ini mendeskripsikan data peneliti berupa jenis penanda kohesi
dan koherensi pada artikel rubrik opini surat kabar harian Suara Merdeka edisi
bulan Juni 2021. Kohesi dan koherensi akan dideskripsikan dengan dasar jenisjenisnya yang disertai dengan data kalimat yang berisi penanda hubungan kohesi
dan koherensi.
Dalam penelitian ini peneliti menemukan 136 data penanda, yang meliputi
122 data penanda kekohesian dan serta 14 data penanda kekoherensian. Data kohesi gramatikal yang peneliti temukan berjumlah 97 data. Kohesi gramatikal yang
peneliti temukan meliputi, referensi, substitusi, konjungsi koordinatif, konjungsi
subordinatif. Penanda referensi yang peneliti temukan berjumlah 18 data, substitusi berjumlah 4 data, elipsis berjumlah 7 data, konjungsi koordinatif berjumlah
20 data, konjungsi subordinatif berjumlah 46 data.
Data kohesi leksikal yang peneliti temukan berjumlah 24 data. Kohesi
leksikal yang peneliti temukan berupa, penanda repetisi, sinonim, hiponim, kolokasi, dan ekuivalensi. Pendanda repetisi berjumlah 8 data, sinonim berjumlah 4
data, hiponim berjumlah 6 data, kolokasi berjumlah 6 data, dan ekuivalensi berjumlah 1 data.
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Data koherensi berpenanda dalam penelitian ini ditemukan berjumlah 12
data. Penanda koherensi berpenanda yang peneliti temukan meliputi, koherensi
intensitas, koherensi kausalitas dan koherensi kontras. Penanda koherensi
intensitas berjumlah 5 data, koherensi kausalitas berjumlah 4 data, dan koherensi
kontras berjumlah 3 data. Data koherensi tidak berpenanda yang peneliti dapat
hanya koherensi perincian. Pendanda data koherensi perincian yang peneliti dapat
berjumlah 3 data.
Penelitian ini akan berfokus pada mendeskripsikan kajian penggunaan kohesi dan koherensi. Oleh sebab itu, jenis-jenis data kohesi dan koherensi akan
dideskripsikan sebagai berikut.
4.2 Analisis Data
Pada, bagian ini, peneliti memaparkan hasil analisis dari data yang diperoleh. Peneliti menganalisis jenis penanda kohesi dan koherensi dalam rubrik
opini surat kabar harian Suara Merdeka edisi Juli 2021. Peneliti memberikan beberapa contoh analisis data, selebihnya ada pada lampiran. Berikut hasil analisisnya.
4.2.1 Jenis dan Penanda Kohesi dalam Artikel pada Rubrik Opini Surat Kabar Harian Suara Merdeka Edisi Juli 2021
Bedasarkan hasil analisis, peneliti menemukan paragraf yang memiliki
penanda kekohesian. Penanda kohesi yang ditemukan merupakan kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. Berikut merupakan hasil paparan dari peneliti mengenai
penanda kohesi yang ditemukan dalam artikel opini surat kabar harian Suara
Merdeka edisi Juli 2021.
4.2.1.1 Kohesi Gramatikal
Kohesi gramatikal adalah kohesi yang membangun gramtik wacana.
Kohesi gramatikal juga memiliki arti lain piranti atau penanda kohesi yang
melibatkan penggunaan unsur-unsur kaidah Bahasa. Menurut Baryadi (2002)
kohesi gramatikal adalah keterkaitan gramatikal antara bagian-bagian wacana.
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Dalam penelitian penulis mendapatkan penanda penggunaan kohesi gramatikal,
yaitu (1) referensi, (2) substitusi, (3) ellipsis, (4) konjungsi.
Penanda referensi yang peneliti temukan berjumlah 8 data. Penanda referensi yang peneliti menemukan berupa penggunaan penanda referensi anaforis dan
referensi kataoris. Penanda referensi anoforis yang peneliti temukan antaralain:
nya, tersebut, ke depan. Adapun peneliti menemukan referensi katoforis antaralain: berikut, yaitu, yakni. Penanda penggunaan substitusi peneliti menemukan
berjumlah, 4 data. Penanda substitusi yang peneliti temukan antarlain: ia, ini, tersebut, dan demikian. Pendanda elipsis yang peneliti temukan berjumlah 7 data.
Kemudian penanda konjungsi (kata hubung) yang peneliti temukan berjumlah 66
data. Pendana meliputi pendanda konjungsi koordinatif, konjungsi subordinatif.
Adapun penanda konjungsi yang peneliti temukan berupa: dan, bahkan, selain,
karena, padahal, namun, tetapi, ataupun, atau, saat, sejak, jika, untuk, agar, meski, sehingga, dengan, bahwa, selalu.
Berikut pemaparan hasil data penemuan dari keempat jenis kohesi gramatikal.
1. Referensi
Referensi (penunjuk) adalah salah satu jenis kohesi gramatikal yang berupa satuan lingual tertentu yang menunjukan satuan lingual yang mendahului
atau mengikutinya. Referensi merupakan bagian kohesi gramatikal yang
berkaitan dengan penggunaan kata atau kelompok kaya untuk menunjukan kata
atau kelompok kata atau satuan gramatikal lainnya. Referensi dibagi menjadi
dua yaitu referensi anaforis dan referensi kataforis. Referensi anaforis mengacu
kepada unsur di sebelah kiri atau unsur sebelumnya, sedangkan referensi
kataforis mengacu kepada unsur disebelah kakan atau berikutnya.
1.

Ketiga, persoalan nuklir Iran pasti menjadi perhatian utama PM Bannett.
Pasalnya, Iran dianggap sebagai musuh utama Israel dan menjadi pemasok
utama persenjataan perlawanan Palestina Gaza dan Hizubullah Lebanon.
(94/170621/BDMDI/SM)
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2. Penyakit virus corona 2019 (Covid-19) kini mulai merambah dunia pendidikan. Hal tersebut karena adanya interaksi antarmahaiswa di universitas. (108/020621/PSP/SM)
3. Pemerintah telah berusaha untuk mengatasi masalah kemisikan dan
ketimpangan dengan berbagai program. Sementara itu dalam konsep Islam
juga

ada

instrumen

zakat

untuk

mengatasi

masalah

tersebut.

(65/090621/IE/SM)
Berdasarkan analisis kekohesifan gramatikal referensi anaforis ditemukan
data antaralain: nya, tersebut, ke depan. Hal ini ditegaskan dengan pendapat dari
Baryadi (2002: 19), bahwa refrensi anaforis ditandai dengan adanya konstituen
yang menunjukan konstituen di sebelah kiri, sehingga hasil analisis pada data tersebut menunjukan adanya penanada kohesi gramatikal dalam referensi anaforis.
Data-data tersebut akan diperjelas sebagai berikut
Data (1) terjadi proses referensi yang ditandai dengan adanya pronominal
nya, yang menujuk kepada kata persoalan nuklir. Sehingga data ini berjenis referensi anafora karena yang ditujuk berada sebelum penujuk nya. Hal ini menyatakan
data 1 hendak menyampaikan bahwa pronomina masih menjelaskan mengenai
persoalan nuklir.
Data (2) adanya proses referensi. Proses terjadinya referensi dengan adanya pronomina itu yang menunjuk pada kata masalah kemiskinan dan ketimpangan. Referensi yang digunakan berupa referensi anafora karena unsur yang
ditunjuk ada sebelum unsur itu. Sehingga prononima itu berfungsi menjelaskan
mengenai masalah kemiskinan dan ketimpangan.
Data (3) memiliki proses terjadinya referensi anofora, hal ini dapat dilihat
pada kata tersebut, yang menunjuk kepada virus corona. Ini terjadi sebab kata tersebut memberikan gambaran penjelasan kembali mengenai pembahasan di kata
sebelumnya yaitu virus corona, sehingga data 3 memperlihatkan adanya referensi
anaofora.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
48

Selain referensi anaforis, peneliti juga menemukan penanda penggunaan
referensi kataforis dalam artikel opini di Suara Merdeka. Berikut contoh data referensi kataforis yang peneliti dapatkan.
1. Program 5m mencegah Covid-19, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas merupakan implementasi karakter. (92/250621/OPV/SM)
2. Kehadiran market plance lokal dan asing seperti Buka lapak, Tokopedia,
Shoppe,

dan

lain

juga

belum

berhasil

menaikkelaskan

UM.

(114/240621/BDSN/SM)
Berdasarkan analisis kekohesifan gramatikal referensi kataforis ditemukan
data antaralain: yaitu, seperti, Data-data tersebut sesuai dengan pendapat dari
Baryadi (2002:19), bahwa referensi kataforis ditandai oleh adanya konkonstituen
yang mengarah kepada konstituen sebelah kanan. Data tersebut akan diperjelas
sebagai berikut.
Data (1) Terdapat penggunaan referensi kataforis. Hal ini dibuktikan
dengan penggunaan kata yaitu yang merujuk pada cara mencegah Covid-19. Referensi kataforis menyatakan bahwa terjadinya perunjuk yang terdapat di depan
penganjur atau sebelum penganjur.
Data (2) Adanya proses referensi dengan adanya referensi kataforis. Ini
dibuktikan pada kata seperti yang menunjuk kepada konstituen yang ada di kanan
setelahnya yaitu Buka lapak, Tokopedia, Shoppe.
2. Substitusi
Substitusi adalah proses atau hasil penggantian unsur bahasa oleh unsur
lain dalam satuan yang lebih besar untuk memperoleh unsur-unsur pembeda atau
untuk menjelaskan suatu struktur tertentu (Kridalaksana,1992:185). Pada opini di
surat kabar harian Suara Merdeka peneliti menemukan data paragraf berupa pendanda kohesi substitusi. Berikut datanya.
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1. Perkara selingkuh adalah andil kedua belah pihak, baik si perempuan
maupun si laki-laki. Terlempas dari hal tersebut, rasanya take etnis bila
melontarkan

tuduhan

demikian,

baik

terbukti

maupun

tidak.

(140/100621/SBDM/SM)
2. Meski demikian Kartini tetap gigih karena ia tahu bahwa, untuk generasinya, bahasa Belanda adalah jalan menuju pendidikan, pengetahuan,
pencerahan, konstruksi identitas, dan alat aktivisme. (96/190621/KPL/SM)
Data (1) terdapat proses atau hasil penggantian unsur bahasa oleh unsur
lain dalam satuan yang lebih untuk menjelaskan suatu struktur tertentu. Hasil ini
sesuai dengan pernyataan dari Kridalaksana, terkait substitusi adalah hasil penggantian unsur bahasa oleh unsur lain dalam satuan yang lebih besar, hal ini terletak pada kata perkara selingkuh yang digantikan dengan kata tersebut, menandai terjadi substitusi dalam data ini. Sehingga kata tersebut lebih memperjelas apa
yang menjadi permasalahan dalam kutipan itu.
Data (2) terdapat proses terjadinya substitusi, hasil data ini terjadi selaras
dengan pernyataan dari Kridalaksana, terkait substitusi yang menujukan hasil
penggantian unsur bahasa oleh unsur lain dalam satuan yang lebih besar untuk
memperoleh unsur pembeda, hal ini dapat ditemukan dalam frasa Kartni yang diganti dengan pronomina ia. Proses penggantian dilakukan penulis agar mudah dalam penyebutan Kartini.
3. Elipsis
Peneliti menemukan jenis kohesi elipsis dalam artikel rubrik opini surat
kabar harian Suara Merdeka edisi Juni 2021. Berikut data yang peneliti temukan
dalam kohesi ellipsis.
1. Usaha mikro (UM) berkategori asset maksimal Rp 50 juta dan omzet
(bruto) maksimal Rp 300 juta per tahun. Di lapangan, …… rata-rata
pendapatan

tahunan

(88/240621/BDSN/SM)

mereka

cuma

sekitar

Rp

76

jutaan.
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2. Pengertian klaster keluarga adalah penyebaran virus korona atau orang
yang tinggal serumah. Biasanya, …. penyebaran berawal dari seseorang
yang sudah lebih dahulu tertular lalu menularkan pada anggota keluarga
lainnya. (102/280621/WKK/SM)
3. ICW juga mencatat terjadinya tren penambahan jumlah kasus korupsi.
Sepanjang 2015-2018 tercatat 252 kasus …. dengan total kerugian negara
Rp 107,7 millar. (80/300621/TPDD/SM)
4. Covid-19 tidak hanya mengorbankan jutaan jiwa, namun ….. juga
mempelebar jarak kesenjangan ekonomi. (15/230621/PADD/SM).
Dari hasil data yang sudah ditemukan, terdapat adanya elipsis atau
pelepasan yang terjadi pada rubrik opini di surat kabar harian Suara Merdeka
edisi Juni 2021. Hal ini dipertegas dengan pendapat dari Kridalaksana (Mulyana,
2005), elipsis adalah peniadaan kata atau satuan lain, yang wujud asalnya dapat
diramalkan dari konteks bahasa atau konteks luar bahasa. Sejalan dengan
penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa elipsis merupakan proses
penghilangan unsur bahasa tertentu. Data tersebut akan diperjelas lagi sebagai
berikut.
Data (1) adanya proses elipsis hal ini dibuktikan adanya penghilangan
unsur bahasa tertentu, unsur bahasa yang dihilangkan yaitu usaha mikro. Kata
usaha mikro sebenarnya masih bisa ditambahkan sebelum kata rata-rata, namun
konteks proses elipsis menjadikan kata tersebut dihilangkan.
Data (2) terjadi proses pelepasan atau elipsis. Proses ini terjadi karena kata
klaster yang sebelumnya masih bisa ditambahkan pada kata sebelum penyebaran.
Hal ini digunakan penulis untuk menghemat kata, sehingga kata tersebut tidak
ditambahkan.
Data (3) terdapat pelepasan elipsis karena kata korupsi yang seharusnya
masih bisa ditambahkan sesudah kata kasus. Hal pelepasan ini bertujuan untuk
kehematan kalimat yang dapat diterapkan.
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Data (4) proses pelepasan terjadi karena kata covid-19 sebenarnya masih
bisa ditambahkan sesudah kara namun untuk memperjelas mengenai dampaknya
dari covid-19 itu sendiri.
4. Konjungsi
Pada penelitian ini, peneliti mencari penanda kohesi konjungsi dalam
artikel rubrik opini surat kabar harian Suara Merdeka edisi Juni 2021. Penanda
konjungsi yang ditemukan peneliti berupa; 1). Konjungsi koordinatif,

2)

konjungsi subordinatif, Berikut pemaparan mengenai keempat konjungsi tersebut.
1. Konjungsi koordinatif
Konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur
yang sejajar. Warisman (2013), mengatakan konjungsi koordinatif di samping
menghubungkan klausa juga dapat menghubungkan kata. Senada dengan
pernyataan sebelumya Moeliono (1989: 68), konjungsi koordinatif adalah kata
penghubung yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang memiliki status
sederajat. Konjungsi koordinatif memiliki sifat tidak bisa diletakan pada awal
kalimat, contoh konjungsi yang dimaksud adalah dan, atau, tetapi. Konjungsi
koordinatif sendiri memiliki tiga macam, yaitu penjumlah (aditif), hubungan
perlawanan (adservatif), dan hubungan pemilihan. Berikut penjelasanya.
a. Konjungsi koordinatif dalam penjumlah atau penambahan (adservatif)
Peneliti menemukan penggunaan konjungsi koordinatif dalam penjumlah
atau penambahan (adservatif) yang terdapat pada rubrik opini di surat kabar harian
Suara Merdeka edisi Juni 2021. Penemuan penanda konjungsi koordinatif
penjumlahan tersebut juga dikuatkan oleh pernyataan dari Alwi (1999:43),
mengatakan hubungan penjumlahan merupakan hubungan yang menyatakan
penjumlahan atau gabungan keadaaan, kegiatan, peristiwa atau proses. Hubungan
penjumlahan tersebut dapat dijelaskan pada data di bawah ini.
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1. Penulis teringat serial “Narcos” di Netflik yang menceritakan kisah
kartel narkoba Kolombia dan Meksiko dengan segala strategi
bisnis paket kompletnya yang jenis. (04/240621/BDSN/SM)
2. Meskipun sudah hampir dua tahun, wabah Covid-19 di negeri ini
belum juga berlalu bahkan kini di Kudus dan sekitarnya muncul
varian baru yang cepet menular. (78/220621/BBB/SM).
3. Untuk Indonesia jumlah siswa dan mahasiwa yang berpotensi terjangkit Covid-19 yakni 68 juta orang. (05/20621/PSP/SM).
Data (1) mempelihatkan adanya konjungsi koordinatif dengan kata dan.
Kata dan dalam ini memiliki fungsi sebagai penambah antara kata Kolombia
ditambahkan dengan kata Meksiko yang meyatakan bahwa film “Narcos”
menceritakan kisah dari kedua negara tersebut.
Data (2) muncul konjungsi koordinatif yang menyatakan penjumlahan
dengan ditandai kata dan¸ memiliki fungsi untuk penambahan pada kata Kudus
ditambahkan kata sekitarnya yang menjelaskan adanya wabah covid-19 di sekitara
daerah tersebut.
Data (3) terdapat konjungsi koordinatif penjumlahan, yang ditandai kata
dan. Konjungsi koordinatif penjumlahan digunakan sebagai tambahan penjelasan
pada kalimat data (3) kata Untuk Indonesia jumlah siswa ditambah dengan kata
mahasiwa yang menyatakan data berpotensi terjangkit covid-19 di lingkungan
pendidikan.
b. Konjungsi koordinatif dalam hubungan perlawanan (adversative)
Peneliti menemukan penggunaan konjungsi koordinatif dalam hubungan
perlawanan (adversative) yang terdapat pada rubrik opini di surat kabar harian
Suara Merdeka edisi Juni 2021. Penemuan penanda konjungsi koordinatif
perlawanan tersebut juga dikuatkan oleh pernyataan dari Ramlan (2006: 56),
bahwa hubungan perlawanan adalah apa yang dinyatakan dalam klausa satu
berlawanan atau berbeda dengan apa yang dinyatakan dalam klausa lainnya.
Hubungan perlawanan tersebut dapat dijelaskan pada data di bawah ini.
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1. Finocchiaro menyebutnya sebagai fungsi personal, yaitu bahasa
berfungsi untuk menyatakan emosi, pikiran, sikap, dan perasaan si
penuntur. Akan tetapi, tetap perlu diingat, ada tata karma atau etika
dalam penyampaian gagasan tersebut. (76/290621/EBDJM/SM)
2. Ini sesuai dengan karakteristik the 21st century education (yaitu
menciptakan siswa yang aktif dalam pembelajaran), akan tetapi ini
bisa menjadi bebab berat bagi siswa yang memiliki kemampuan
terbatas. (95/080621/RPO/PM)
3. Berusaha bukan semata-mata untuk mencari kekayaaan, tetapi
sarana beribadah dan berbagi manfaat kepada banyak orang.
(60/90621/IE/SM)
Data (1) Konjungsi Koordinatif pelawanan merupakan dua unsur
gramatikal yang dihubungkan oleh konjungsi yang saling berlawan satu sama
lain. Data (1) ditemukan dengan kata tetapi yang menyatakan fungsi sebagai
perlawanan terhadap kalimat pertama dengan kalimat setelahnya.
Data (2) memperlihatkan konjungsi perlawanan dengan kata tetapi.
Konjungsi tetapi pada data ini berfungsi sebagai penjelasan terhadap perlawan
dari klausa subordinatif kepada klausa utama.
Data (3) ditemukan penggunaan konjungsi perlamawan kata tetapi.
Konjungsi perlawan tetapi berfungsi menyatakan bahwa berusaha tidak sematamata untuk mencari kekayaan namun mencari sarana beribadah dan berbagi
manfaat kepada banyak orang.
c. Konjungsi koordinatif dalam hubungan pemilihan
Peneliti menemukan penggunaan konjungsi koordinatif dalam hubungan
pemilihan ( yang terdapat pada rubrik opini di surat kabar harian Suara Merdeka
edisi Juni 2021. Penemuan penanda konjungsi koordinatif pemilihan tersebut juga
dikuatkan oleh pernyataan dari Ramlan (2006: 55), mengatakan hubungan makna
„pemilihan„ adalah hubungan makna yang menyatakan bahwa hanya salah satu
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dari yang disebut pada klausa yang merupakan kenyataan. Hubungan pemilihan
tersebut dapat dijelaskan pada data di bawah ini.
1. Contoh lain, saat kita mendengar kabar tak mengenakan dari
seseorang tokoh atau orang lain yang telah kita kenal misalnya.
(71/040621/MLD/SM)
2. Covid-19 tidak bergejala sehingga sangat mudah menginfeksi atau
menularkan ke orang terdekat. (141/280621/WKK/SM)
Dari hasil analisis kohesi gramatikal. Peneliti menemukan adanya
penggunaan konjungsi koordinatif dalam hubungan pemilihan dengan ditandai
dengan kata atau yang menyatakan adanya pemilihan dengan kedudukan yang
setara.
Data (1) terdapat gambaran mengenai konjungsi koordinatif pilihan
dengan penggunaan kata atau yang fungsi sebagai penentu pilihan mengenai
seorang tokoh dengan orang lain yang kita kenal.
Data (2) memperlihatkan konjungsi pilihan pada kata atau dalam fungsi
sebagai penentu pilihan antara menginfeksi dengan menularkan ke orang
terdekat. Hubungan pilihan memberikan pemilihan terhadap klausa dengan
kedudukan yang setara.
2. Konjungsi subordinatif
Konjungsi subordinatif ialah sebuah konjungsi yang menghubungkan dua
klausa atau lebih yang tidak sama (Warsiman, 2013: 37). Konjungsi subordinatif
dapat juga dinyatakan sebagai kata penghubung yang tidak setara. Adapun
Konjungsi subordinatif yang ditemukan yaitu yaitu; 1) Konjungsi subordinatif
hubungan waktu, 2) Konjungsi subordinatif hubungan syarat, 3) Konjungsi
subordinatif hubungan tujuan, 4) Konjungsi subordinatif hubungan konsesif, 5)
Konjungsi subordinatif hubungan penyebapan, 6) Konjungsi subordinatif
hubungan akibat, 7) Konjungsi subordinatif hubungan cara, dan 8) Konjungsi
subordinatif hubungan penjelasan. Berikut data yang peneliti temukan dalam
konjungsi subirdinatif ini
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a. Konjungsi subordinatif hubungan waktu
Peneliti menemukan penggunaan konjungsi subordinatif dalam hubungan
waktu yang terdapat pada rubrik opini di surat kabar harian Suara Merdeka edisi
Juni 2021.
1. Pandemi telah memasuki tahun kedua, terhitung sejak keluarnya Keppers
No 12 Tahun 2020, tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Covid-19 sebagai Bencana Nasional. (126/250621/OPV/SM)
2. Sebagaimana dikemukakan oleh Koordinator RSD Covid-19 Wisma Atlit,
Mayjen TNI Tugas Ratmono, klaster keluarga cukup dominan untuk menyebabkan lonjakan kasus Covid-19 saat ini. (90/280621/WKK/SM)
3. Kerusakan hutan diprediksi akan berlanjut dalam rentan tahun 2020
sampai tahun 2030. (132/050621/MLDK/SM)
4. Berdasarkan data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sepanjang
Januari hingga Agustus 2020, terdapat hampir 190 juta upaya serangan siber di Indonesia. (02/040621/MLD/SM)
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan penggunaan konjungsi
subordinatif hubungan waktu yang ditandai dengan kata saat, sementara, sampai,
dan hingga. Penggunaan konjungsi subordinatif hubungan waktu juga dikuatkan
dengan pendapat dalam Alwi dkk (2017), yang menjelaskan terkait pengertian
hubungan batas waktu permulaan, bersamaan, dan berurutan. Hal tersebut dapat
dijelaskan pada data di bawah ini
Data (1) terdapat konjungsi subordinatif hubungan waktu batas waktu
permulaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya kata sejak yang menyatakan adanya
waktu permulaan. Konjungsi ini digunakan untuk memberikan penjelasan
mengenai waktu ternjadinya awal dari sebuah peristiwa, sehingga data (1) menyatakan waktu permulaan terjadinya Covid-19 sebagai Bencana Nasional.
Data (2) ditemukan konjungsi subordinatif hubungan waktu bersamaan.
Hubungan waktu bersamaan ini menyatakan peristiwa atau keadaan dalam waktu
yang bersamaan. Kata sementara dalam data (2) ini menyatakan hubungan waktu
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bersamaan dengan terhadap negara berkembang yang memiliki dampak polusi
industry teratas pada tahun 2020.
Data (3) ditemukan konjungsi hubungan waktu akhir, yang ditandai
dengan konjungsi sampai. Ini menyatakan adanya hubungan waktu batas akhir
dengan menyatakan batas dari waktu suatu keadaan. Data (3) menyatakan batas
akhir terkait kerusakan hutan.
Data (4) menyatakan adanya kata konjungsi hingga yang menandai adanya
hubungan waktu batas akhir pada klausa sepanjang Januari dengan Agustus 2020.
b. Konjungsi subordinatif hubungan syarat
Peneliti menemukan penggunaan konjungsi subordinatif dalam hubungan
syarat yang terdapat pada rubrik opini di surat kabar harian Suara Merdeka edisi
Juni 2021. Hasil data konjungsi hubungan syarat ini juga ditegaskan dengan
pendapat dari Alwi dkk. (2017: 556), yang menyatakan hubungan syarat terjadi
pada kalimat yang klausa subordinatifnya menyatakan syarat terlaksana apa yang
disebut dalam klausa utama. Dapat disimpulkan bahwa hubungan syarat akan
terjadi jika kalimat klausa subordinatifnya menerangkan adanya syarat dalam
klausa utama. Berikut pemaparan paragraf-paragraf yang mengandung penanda
konjungsi subordinatif hubungan syarat.
1. Pelaksanann pembelajaran dan penilaian merupakan satu paket yang tidak
dipisahkan. Jika pembelajaran mengakomodasi penerapan 4C‟s, makan
peneliaian pun menunutut adanya ketersediaan intsrumen, dan cara
melakukan penlaiaan yang berbasis 4C‟s. (12/260621/PAK21/SM)
2. Hiruk-pikuk politik bisa dihindari jika para politikus berkenan untuk
menahan diri, dan lebih menunjukan empati kepada begitu banyak
masyarakat

yang

menderita

atau

serba

kekurangan.

(137/070621/FTPDB/SM)
Data (1) ditemukan penggunaan hubungan syarat dengan ditemukan
konjungsi jika. Kata jika dalam data ini menyatakan hubungan syarat yang terjadi
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antara kalimat pertama dengan kalimat yang kedua. Sehingga kata jika dinyatakan
sebagai hubungan syarat terhadap kalimat utama dan kaliamat kedua.
Data (2) terdapat penggunaan hubungan syarat dnegan konjungsi jika yang
menyatakan hubungan syarat terhadap klausa pertama dengan klausa kedua yaitu
Hiruk-pikuk politik bisa dihindari dengan para politikus berkenan untuk menahan
diri, dan lebih menunjukan empati.
c. Konjungsi subordinatif hubungan tujuan
Peneliti menemukan penggunaan konjungsi subordinatif dalam hubungan
tujuan yang terdapat pada rubrik opini di surat kabar harian Suara Merdeka edisi
Juni 2021. Hasil dari data ini juga diperjelas dengan pendapat Alwi dkk. (2017:
539),

mengatakan

hubungan

tujuan

merupakan

kalimat

yang

klausa

subordinatifnya menyatakan suatu tujuan atau harapan dari apa yang disebut
dalam klausa utama. Berikut pemaparan paragraf-paragraf yang mengandung
penanda konjungsi subordinatif hubungan tujuan.
1. Mengingat selain regulasi bagi pelajar untuk belajar dari rumah, dunia
kerja juga menyuruh mereka untuk bekerja dari rumah (work from home).
(87/080621/RPO/SM)
2. Tedapat beberapa cara untuk mencegah klaster keluarga di masa pendemi
Covid-19. (134/280621/WKK/SM)
3. Dunia pendidikan menaruh harapan yang besar pada generasi muda, agar
mereka dapat mengelola berbagai sumber potensi untuk dikembangkan
lebih maksimal. (103/260621/PAK21/SM)
4. Pemerintah telah berusaha untuk mengatasi masalah kemiskinan dan
ketimpangan dengan berbagai program. (59/090621/IE/SM)
Hasil analisis kohesi gramatikal konjungsi subordinatif tujuan, peneliti
menemukan penanda konjungsi subordinatif hubungan tujuan meliputi, untuk dan
agar. Penjelasan tersebut mengacu kepada kata untuk dan agar, kata untuk
menyatakan makna sebab atau alasan; tujuan atau maksud; bagi. Sedangkan kata
agar menyatakan makna harapan; supaya.
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d. Konjungsi subordinatif hubungan konsesif
Peneliti menemukan penggunaan konjungsi subordinatif dalam hubungan
kesesif yang terdapat pada rubrik opini di surat kabar harian Suara Merdeka edisi
Juni 2021. Hasil analisis data juga dikuatkan oleh teori dari Alwi dkk. (2017:
539), mengatakan hubungan konsesif terdapat dalam kalimat kompleks yang
klausa subordinatifnya mengandung pernyataan yang bertentangan dengan makna
klausa utama, tetapi tidak mengubah kenyataan dalam klausa utama. Klausa yang
subordinatifnya mengandung pernyataan bertentangan dengan klausa utama dapat
dikategorikan sebagai hubungan konsesif. Berikut pemaparan paragraf-paragraf
yang mengandung penanda konjungsi subordinatif hubungan konsesif.
1. Tidak jarang, sekolah ini menampilkan simbol-simbol kemapanan dan
kemewahan di lingkungan sekolah. Walaupun demikian, sekolah ini tidak
mempresentasikan kondisi dan kualitas sekolah yang ada di negeri ini.
(42/140621/MPUS/SM)
Data (1) diperlihatkan adanya konjungsi subordinatif hubungan konsesif
dengan kata walapun. Pada data (2) kata walapun memiliki fungsi sebagai
perbandingan terbalik atau pertentangan dari klausa subordinatif dengan
klausa utama.
e. Konjungsi subordinatif hubungan penyebab
Peneliti menemukan penggunaan konjungsi subordinatif dalam hubungan
penyebab yang terdapat pada rubrik opini di surat kabar harian Suara Merdeka
edisi Juni 2021. Hasil analisi data juga diperkuat dengan teori Alwi, dkk. (2017:
542), menyatakan hubungan penyebab terdapat dalam kalimat yang klausa
subordinatifnya menyatakan sebab atau alasan terjadinya apa yang dinyakan
dalam klausa utama. Berikut pemaparan paragraf-paragraf yang mengandung
penanda konjungsi subordinatif hubungan penyebapan.
1. Semua pembelajaran di tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi
dilakukan secara online dan di rumah masing-masing. Karena perubahan
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kondisi yang terjadi secara tiba-tiba ini menjadi tantangan besar bagi
pendidik dan siswa itu sendiri. (26/080621/RPO/SM)
2. Segelintir orang memang tampak beruntung, memberikan bukti foto
segepok uang dan bintang lima pada kolom komentar. Namun sisanya
hanya

“buntung”

karena

mendapat

barang

tak

berguna.

(70/040621/MLD/SM).
Data (1) menujukan adanya konjungsi subordinatif hubungan penyebapan
dengan kata karena yang berfungsi sebagai hubungan penyebapan antara klausa
utama dengan klausa subordinatif.
Data (2) konjungsi hubungan penyebapan diperlihatkan dengan kata
karena. Kata karena berfungsi menyatakan akibat dari pernyataan sebelumnya.
f. Konjungsi subordinatif hubungan akibat
Peneliti menemukan penggunaan konjungsi subordinatif dalam hubungan
akibat yang terdapat pada rubrik opini di surat kabar harian Suara Merdeka edisi
Juni 2021. Hubungan akibat adalah klausa yang disebutkan setelah konjungsi
menyatakan akibat dari apa yang dinyatakan dalam klausa utama. Hasil data pada
konjungsi ini sesuai dengan pernyataan yang sudah disampaikan. Berikut
pemaparan paragraf-paragraf yang mengandung penanda konjungsi subordinatif
hubungan akibat.
1. Sehubungan dengan belum pastinya kapan berakhrinya pandemic
Covid-19, sementara proses pendidikan anak bangsa harus tetap
berjalan, maka solusinya pembelajaran blended learning dianggap
tepat. (10/020621/PSP/SM)
2. Berselimut masalah serius, dinamika kehidupan bersama saat ini
masih jauh dari normal. Maka semua elemen masyarakat, dari
kalangan elite hingga akar rumput, didorong untuk tetap fokus.
(35/070621/FTPDB/SM)
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3. Jika peserta didik melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kouta
jalur afirmasi, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan
memprioaritaskan jarak tempat tinggal. (51/140621/MPUS/SM)
Data (1) memperlihatkan hubungan akibat yang ditujukan dengan kata
maka yang menyatakan bahwa klausa subordinatif merupakan hasil akibat dari
klausa utama.
Data (2) konjungsi hubungan akibat dengan kata maka yang menyatakan
bahwa kehidupan bersama masih jauh dari normal hingga semua elemen
masyarakat dari setiap elemen didorong untuk tetap fokus.
Data (3) terdapat hubungan akibat dengan kata yang berbeda yaitu maka.
Kata maka menyatakan hubungan akibat dari klausa utama dengan klausa
subordinatif.
g. Konjungsi subordinatif hubungan cara
Peneliti menemukan penggunaan konjungsi subordinatif dalam hubungan
cara yang terdapat pada rubrik opini di surat kabar harian Suara Merdeka edisi
Juni 2021. Hubungan cara terjadi saat kalimat yang menyatakan klausa
subordinatifnya menyatakan cara pelaksanaan dari apa yang dinyatakan oleh
klausa utama. Hasil data pada konjungsi hubungan cara sesuai dengan pernyataan
yang sudah disampaikan Berikut pemaparan paragraf-paragraf yang mengandung
penanda konjungsi subordinatif hubungan cara.
1. Seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru kelas 7 SMP
dan kelas 10 SMA dilakukan dengan memprioritaskan jarak
tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang
ditetapkan. (109/140621/MPUS/SM)
2. Saat ini dilakukan uji coba dengan mewajibkan pegawai Kota
Semarang sejak tanggal 8 Juni hingga 6 Juli 2021 mendatang untuk
menggunakan

trasportasi

(49/120621/MKKKI/SM)

umum

setiap

Selasa.
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Data (1) terdapat konjungsi hubungan cara yaitu kata dengan yang menyatakan hubungan cara bahwa jalur zonasi untuk calon kelas 7, kelas 10 dilakukan
memprioritaskan jarak tinngal terdekat.
Data (2) diperlihatkan konjungsi subordinatif hubungan cara yaitu kata
dengan. Kata dengan menyatakan sebagai hubungan cara yaitu dilakukannya uji
coba terhadap pegawai Kota Semarang sejak tanggal 8 Juni.
h. Konjungsi subordinatif hubungan penjelasan
Peneliti menemukan penggunaan konjungsi subordinatif dalam hubungan
penjalasan yang terdapat pada rubrik opini di surat kabar harian Suara Merdeka
edisi Juni 2021. Hubungan penjelasan sendiri adalah klausa kedua yang menerangkan atau memberikan penjelasan terhadap klausa pertama. Berikut
pemaparan paragraf-paragraf yang mengandung penanda konjungsi subordinatif
hubungan penjelasan.
1. Meski demikian Kartini tetap gigih karena ia tahu bahwa, untuk
generasinya, bahasa Belanda adalah jalan menuju pendidikan,
pengetahuan, pencerahan, konstruksi identitas, dan alat aktivisme.
(20/190621/KPL/SM)
2. Dalam pidato 1 Juni 1945 ketika merumuskan dasar negara, contohnya ia mengakui bahwa sebagian besar penduduk Indonesia
masih “bodoh”. Namun kondisi itu bukan penghalang untuk
mewujudkan kemerdekaan. (79/150621/APS/SM)
Data (1) menyatakan adanya konjungsi hubungan penjelasan bahwa. Kata
bahwa pada data ini memberikan fungsi sebagai penjelas terhadap sikap Karti
yang tetap gigih dalam memperjuangkan generasinya.
Data (2) terdapat, konjungsi subordinatif hubungan penjelasan dengan kata
bahwa yang memberikan fungsi sebagai penjelas. Data (2) menyatakan pidatonya
dalam merumuskan dasar negara memperjelas mengakui sebagian besar penduduk
Indonesia masih “bodoh”.
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4.2.1.2 Kohesi Leksikal
Menurut Sumarlam (2003: 35), kohesi merupakan hubungan antarunsur
dalam wacana secara semantik. Berdasarkan hasik penelitian yang dilakukan,
peneleiti menemukan penanda kohesi leksikal yang terdiri atas, 1) repetisi, 2) sinonim, 3) hiponim, 4) kolokasi, 5) ekuvalensi. Penelitian dalam penanda kohesi
leksikal ini peneliti menemuka data berjumlah 24 data. Data kohesi leksikal yang
peneliti temukan berupa repitisi, sinonim, hiponim, kolokasi dan ekuvalensi. Repitisi yang ditemukan oleh peneliti berujumlah 8 data.
Jumlah data repitisi yang diperoleh peneliti dalam penanda reptisi meliputi, ia, selalu, jumlah, pendidikan, namun, teknologi, varian, dan penduduk. Sinonim yang ditemukan oleh peneliti berjumlah 4 data. Jumlah data sinonim yang
diperoleh peneliti dalam penanda sinonim meliputi, julid dan menghakimi, pendidikan dan pembelajaran, pesoalan dan permasalahan, karakter

dan

kepribadian. Hiponim yang ditemukan oleh peneliti berjumlah 6 data. Jumlah data
hiponim yang diperoleh peneliti dalam penanda kolokasi meliputi bencana: banjir, longsor, naiknya muka air lau (rob), hingga anomaly dan cuaca ekstrem, kabupaten: Banyuwangi, Jember, Limanjang, Malang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek dan Pacitan, ciri-ciri abad ke 21: multitasking, multimedia, online sosial
networking, online infor searching, game online, gas buangan: Carbon
monoksida (Co), Carbon dioksida (CO2), dan Carbon monoksida (Nox) negara
bekembang yang memiliki dampak polusi industri: Bangladesh, Paskitan, India,
dan Afganistan, beberapa best practice model PBM: UNS, Unair, UI dan UGM.
Kolokasi yang ditemukan oleh peneliti berjumlah 6 data.
Jumlah data kolokasi yang diperoleh peneliti dalam penanda kolokasi
meliputi media sosial dan netizen, generasi dan milenial, pembelajaran online dan
pandemi, pukulan dan telak, pandemi dan covid-19. Ekuivalensi yang ditemukan
peneliti berjumlah 1 data. Jumlah data ekuivalensi yang diperoleh peneliti penanda ekuivalensi meliputi pendidik dan mendidik.
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A. Repetisi
Peneliti menemukan penggunaan kohesi leksikal repetisi yang terdapat pada rubrik opini di surat kabar harian Suara Merdeka edisi Juni 2021. Hasil ini
sesuai dengan pernyataan dari Sumarlam (2003: 35), bahwa repetisi adalah pengulangan satuan lingual (bunyi, suku, kata, kata atau bagian kalimat yang dianggap
penting untuk memberi tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai. Berikut
pemaparan paragraf-paragraf yang mengandung penanda kohesi leksikal repetesi.
1. Menurut Nugroho, salah satu seorang pengamat Covid-19 oada tahun
2020 menyebutkan bahwa jumlah siswa di dunia yang berpontesi berisiko
dari pnedidikan pradasara dan menegah adalah 577.305660. Adapun
jumlah mahasiswa aktif berpotensi berisoko sebanyak 86.034.287 orang.
Untuk Indonesia jumlah siswa dan mahasiwa yang berpotensi terjangkit
virus Covid-19 yakni 68 juta orang. (13/020621/PSM/SM)
2. Ia memiliki modal sosial dan kultur yang kuat. Ia dapat berinteraksi
dengan kaum pribumi yang mengenyam pendidikan di Belanda dan
dengan orang-orang Belanda terdidik. Ia juga memiliki akses untuk
membaca buku dan jurnal dari negara itu. (74/190621/KPL/SM)
3. Terdapat dampak pada semua lini, termasuk pada sektor pendidikan.
Sistem pendidikan mengalami perubahan regulasi sesuai dengan Surat
Edaran No 4 tahun 2020 dari Menteri Pendidikan dan kebudayaan yang
menganjurkan untuk semua institusi pendidikan untuk melakukan
pembelajaran jarak jauh (PJJ). (120/080621/RPO/SM)
Data (1) memperlihatkan pengulangan yang terjadi dengan kata jumlah.
Pengulangan Kata jumlah terjadi pada kalimat pertama, kalimat kedua, dan
kalimat terakhir. Hal ini menyatakan berapa banyak siswa yang berpotensi
terjangkit virus.
Data (2) terdapat pengulangan yang terjadi dengan kata ia. Kata ia tersebut
banyak ditemukan pada data ini yang menandakan adanya repetisi pada data (2).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
64

Data (3) ditemukan repetisi saat pengulangan kata pendidikan.
Pengulangan kata pendidikan terjadi pada kalimat pertama, serta kalimat kedua.
Pengulangan kata pendidikan ini sebagai tekanan dalam konteks data ini.
B. Sinonim
Peneliti menemukan penggunaan kohesi leksikal sinonim yang terdapat
pada rubrik opini di surat kabar harian Suara Merdeka edisi Juni 2021. Data
dalam sinonim ini mempunyai keterkaitan dengan teori yang digunakan oleh
penelitian ini yaitu Sumarlam (2003: 39), menyatakan sinonim sebagai nama lain
untuk benda atau hal yang sama. Sinonim menjalin hubungan makna yang
sepadan antara satuan lingual tertentu dengan satuan lingual lain dalam wacana.
Berikut pemaparan paragraf-paragraf yang mengandung penanda kohesi leksikal
sinonim.
1. Persoalan yang dihadapi sekarang sebagai pijakan untuk menghadapi
permasalahan. (81/260621/PAK21/SM)
2. Selama ini masyarakat mengenalnya sebagai Pahlawan Nasional
pejuang gender dari Jawa. (86/190621/KPL/SM)
Berdasarkan hasil analisis kohesi leksika, peneliti menemukan penanda
sinonim yang meliputi, persoalan dan permasalahan serta Pahlawan dan Pejuang.
Membedakan

subtitusi

dengan

sinonim

terdaoat

pada

fungsi.

Fungsi

menggantikan unsur kebahasan tertentu bertujuan sebagai pembeda dari unsur lain
untuk dijelaskan. Sinonim sendiri adalah kata-kata yang dapat dan saling
dipertukaran serta beterima, secara umum sinonim seperti ekivalensi kata-kata
dalam kamus (Tutesou, 1979:140).
Pada pembahasan kali ini, peneliti menemukan kohesi leksikal dengan
penanda sinonim yaitu persoalan dan permasalahan serta Pahlawan dan Pejuang.
Kata persoalan dan perlawanan, keduanya saling bersinomim karena memiliki
makna sebagai perkara atau hal yang masalah. Kemudian kata Pahlawan dan
Pejuang. Terdapat kesamaan antar kata tersebut memiliki sinonim dalam hal
makna orang yang berani berkorban untuk sesuatu yang dianggap benar.
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C. Hiponim
Peneliti menemukan penggunaan kohesi leksikal sinonim yang terdapat
pada rubrik hiponim di surat kabar harian Suara Merdeka edisi Juni 2021. Hasil
analisi data ini diperkuat dengan teori yang disampaikan oleh Sumarlam (2003:
45), mengatakan bahwa hiponim adalah untuk mengikat hubungan antar unsur
atau antar satuan lingual dalam wacana secara semantik, terutama untuk menjalin
hubungan makna atasan dan bawahan, atau antara unsur yang mecakupi dan unsur
yang dicakupi. Oleh karena itu hiponim merupakan hubungan antar unsur yang
saling terikat. Berikut pemaparan paragraf-paragraf yang mengandung penanda
kohesi leksikal hiponim.
1. Perubahan alam akibat naiknya suhu bumi yang dipicu oleh tingginya
gas buangan hasil dalam aktivitas produksi dan komsumsi manusia sehari
hari, di antaranya Carbon monoksida (Co), Carbon dioksida (CO2), dan
Carbon monoksida (Nox) yang terus bertumpuk. (99/120621/MKKI/SM)
2. Salah satu pertanda yang sudah rutin kita alami adalah maraknya
becana hidrologi seperti banjir, longsor, naiknya muka air lau (rob),
hingga

anomaly

dan

cuaca

ekstream

akhir-akhir

ini.

(39/120621/MKKI/SM)
3. Sementara itu beberapa negara bekembang yang memiliki dampak
polusi industri teratas pada tahun 2020 adalah Bangladesh, Paskitan,
India, dan Afganistan. (54/160621/LDKB/SM)
Berdasarkan hasil analisis kohesi leksika, peneliti menemukan penanda
hiponim yang meliputi, Carbon monoksida (Co), Carbon dioksida (CO2), dan
Carbon monoksida (Nox),, banjir, longsor, naiknya muka air lau (rob), hingga
anomaly dan cuaca ekstrem, Bangladesh, Paskitan, India, dan Afganistan.
Hiponim yang peneliti dapat merupakan jenis dari suatu hipernim. Data-data ini
akan dijelaskan sebagai berikut:
Data (1) yaitu kata Carbon monoksida (Co), Carbon dioksida (CO2), dan
Carbon monoksida (Nox) merupakan hiponim dari hipernim gas buangan.
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Kemudian data (2) yaitu banjir, longsor, naiknya muka air lau (rob), hingga
anomaly dan cuaca ekstrem merupakan hiponim dari hipernim bencana. Serta
yang terakhir data (3) yaitu kata Bangladesh, Paskitan, India, dan Afganistan,
merupakan hipnim dari hipernim dari negara berkembang yang memiliki dampak
polusi indutri.
D. Kolokasi
Peneliti menemukan penggunaan kohesi leksikal kolokasi yang terdapat
pada rubrik hiponim di surat kabar harian Suara Merdeka edisi Juni 2021. Hasil
analisi data ini diperkuat dengan teori yang disampaikan oleh Sumarlam (2004:
144), mengakatakn bahwa kata-kata yang berkolokasi adalah kata-kata yang
cenderung dipakai dalam suatu domain atau jaringan tertentu. Berikut pemaparan
paragraf-paragraf yang mengandung penanda kohesi leksikal kolokasi.
1. Belakang ini, di sebuah aplikasi belanja daring ditemukan beberapa
toko yang menjual “amplop misteri” dengan harga belasan rupiah saja.
(148/040621/MLD/SM)
2. Stimulis hijau dan pendanaan pembangunan rendah karbon seharusnya
menjadi

salah

satu

strategi

pemulihan

pandemi

Covid-19.

(24/050621/MLDK/SM)
3. Tak sedikit elemen masyarakat mempertanyakan seputar kualitas
pembelajaran online yang berlangsung pada masa pandemi ini.
(143/210621/MLL/SM)
Berdasarkan analisis kekohesian leksikal kolokasi, peneliti menemukan
beberapa data yaitu, belanja, pandemi, pembelajaran online. Pada data tersebut
dapat dinyatakan sebagai penanda kolokasi, hal ini karena kolokasi merupakan
kata-kata yang berkolokasi yang cenderung dipakai dalam suatu domain atau
jaringan kata tertentu (Sumarlam, 2004:144). Data (1) menunjukan adanya
kolokasi kata belanja dengan toko yang menandakan adanya kolokasi belanja
yang hanya dapat disandingkan dengan kata-kata tertentu, seperti toko.
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Kemudian data (2) juga menunjukan adanya kolokasi kata pandemi
dengan covid-19 yang menandakan adanya kolokasi pandemi yang hanya dapat
disandingkan dengan kata-kata tertentu, seperti covid-19. Data (3) menunjukan
adanya kolokasi kata pembelajaran online dengan pandemi yang menandakan
adanya kolokasi pembelajaran online yang hanya dapat disandingkan dengan
kata-kata tertentu yaitu pandemi.
E. Ekuivalensi
Peneliti menemukan penggunaan kohesi leksikal ekuvalensi yang terdapat
pada rubrik hiponim di surat kabar harian Suara Merdeka edisi Juni 2021.
Ekuivalensi sendiri merupakan kata yang berasal dari kata dasar yang sama. Hasil
analisi data ini memiliki keterkaitan dengan pernyataan tersebut. Berikut
pemaparan paragraf-paragraf yang mengandung penanda kohesi leksikal
ekuivalensi.
1. Bahwa guru adalah pendidik professional dengan tugas utamanya
mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih dan menilai peserta.
(25/250621/OPV/SM)
Data (1) Ekuivalensi atau kesepadanan merupakan hubungan kesepadaan
antara satu lingual tertentu dengan lingual yang lain. Berdasarkan penjelasan
tersebut Data (1) ekuivalensi ditemukan dengan kata pendidik, mendidik. Kedua
kata tersebut berekuivalen yang memiliki kesamaan hubungan yaitu memberikan
ajaran. Kedua kata tersebut didasari oleh kata dasar didik.
4.2.2 Jenis dan Penanda Koherensi dalam Artikel pada Rubrik Opini Surat
Kabar Harian Suara Merdeka Edisi Juli 2021
Berdasarkan penelitian, peneliti menemukan paragraf yang terdapat penda
koherensian berjumlah 12 data. Jenis dan penanda koherensi yang ditemukan
yaitu koherensi berpenanda dan koherensi tidak berpenanda. Berikut ini
penjabaran dari peneliti penanda koherensi yang ditemukan dalam rubrik opini
surat kabar harian Suara Merdeka edisi Juni 2021.
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4.2.2.1 Koherensi Berpenanda
Koherensi berpenanda ialah keterkaitan semantik anatara bagian-bagian
wacana yang pengucapannya ditandai dengan konjungsi. Peneliti menemukan tiga
penanda koherensiberpenanda. Ketiga koherensi berpenanda tersebut antara lain:
koherensi intensitas, koherensi kausalitas, koherensi kontras.
Koherensi intensitas sendiri, peneliti menukan data berjumlah 4 data. Data
koherensi intesitas yang ditemukan meliputi: padahal, sedangkan. Kemudian
koherensi kausalitas yang peneliti temukan data berjumlah 4 data. Data koherensi
intesitas yang ditemukan meliputi: karena itu, maka, dengan demikian, oleh
karenanya. Serta yang terakhir koherensi kontras yang peneliti temukan data
berjumlah 3 data. Data koherensi kontras sendiri yang ditemukan meliputi: meski
dan namun. Berikut akan dijabarakn ketiga jenis penggunaan koherensi
berpenanda.
A. Koherensi Intensitas
Peneliti menemukan penggunaan koherensi intensitas yang terdapat pada
rubrik hiponim di surat kabar harian Suara Merdeka edisi Juni 2021. Berikut
pemaparan paragraf-paragraf yang mengandung penanda koherensi intensitas.
1. Kasus korupsi bisa terjadi karena belum meratakan kemampuan
pengelolaan proyek di tingkat pelaksanaan yaitu Aparat Desa.
Padahal, Dana Desa bertujuan untuk memberikan kapasitas desa
sebagai unit kesehatan. (77/300621/TPDD/SM)
2. Pada 2020, sekitar 81,47% komsumsi dilakukan oleh kelompok
penduduk berpendapat menengah ke atas, sedangkan sisanya
dilakukan

oleh

kelompok

pendudk

berpenghasilan

rendah.

(10/0621/PUPK/SM).
3. Kehadiaran marketplace lokal dan asing seperti Buka lapak,
Tokopedia, Shoppe, dan lain-lain juga belum berhasil menaikkelaskan
UM. Padahal marketplacenya telah berkembang pesat ke level
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unicorn dan decacorn dari yang awalnya perusahaan star-up.
(32/240621/BDSN/SM)
Pada data-data di atas terdapat berkoherensi dengan pendanda intensitas.
Hal ini dibuktikan dengan kehadiran kata padahal dan sedangkan.Kata tersebut
berfungsi menyatakan kesungguhan sehingga pada data di atas kalimat tersebut
penyatakan kesungguhan.
B. Koherensi kausalitas
Peneliti menemukan penggunaan koherensi kausalitas yang terdapat pada
rubrik hiponim di surat kabar harian Suara Merdeka edisi Juni 2021. Hal ini
ditegaskan dengan teori yang peneliti gunakan dalam Sulistyaningsih, (i‟tishom,
2021: 787), mengatakan koherensi kausalitas adalah hubungan makna sebabakibat antara kalimat satu dengan kalimat lain yang ditandai oleh adanya
konjungsi bersifat sebab-akibat. Berikut pemaparan paragraf-paragraf yang
mengandung penanda koherensi kausalitas.
1. Jika peserta didik melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kouta jalur
afirmasi,

maka

penentuan

peserta

didik

dilakukan

dengan

memprioaritaskan jarak tempat tinggal. (20/140621/MPUS/SM)
2. Bahkan umumnya pasien bisa saja menggunakan barang secara
bersama-sama. Karena itu, penerapan isolasi mandiri bagi pasien Covid19 yang tidak bergejala maupun ringan sebenarnya tidak efektif.
(22/280621/WKK/SM)
Data (1) terdapat koherensi kausalitas dengan terjadinya hubungan sebab
akibat yang ditandai kata maka. Kata maka menghubungankan sebab akibat
mengenai penjelasan sebelumnya dan seduahnya pendana tersebut. Data (2)
terdapat koherensi kausalitas dengan terjadinya hubungan sebab akibat yang
ditandai kata karena itu. Kata karena itu memiliki hubungan sebab akibat
mengenai penjelasan sebelumnya dan seduahnya penanda tersebut.
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C. Koherensi Kontras
Peneliti menemukan penggunaan koherensi kontras yang terdapat pada
rubrik hiponim di surat kabar harian Suara Merdeka edisi Juni 2021. Koherensi
kontras sendiri adalah, koherensi yang menyatakan hubungan pertentangan atau
perlawanan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, dari pernyataan itu
hasil analisi data ini memiliki keterkaitan dengan teori tersebut. Berikut
pemaparan paragraf-paragraf yang mengandung penanda koherensi kontras.
1. Biasanya penyebaran berawal dari seorang yang sudah lebih dahulu
tertular lalu menularkan pada anggota keluarga lain. Namun merujuk dari
Amerika Serikat, Brazil dan Tiongkok, penularan virus korona dilingkup
keluarga berasal dari tempat-tempat umum dan penerapan isoalsi mandiri.
(56/280621/WKK/SM)
2. Tidak jarang, sekolah ini menampilkan simbol-simbol kemapanan dan
kemewahan di lingkungan sekolah. Meski demikian, sekolah ini tidak
mempresentasikan kondisi dan kualitas sekolah yang ada di negeri ini.
(56/140621/MPU/SM)
4.2.2.2 Koherensi Tidak Berpenanda
Koherensi tidak berpenada ialah pertalian semantik antara bagaian-bagain
wacana yang secara tekstual tidak ditandai konjungsi namun dapat dipahami dari
hubungan antarunsur-unsurnya Baryadi (2002: 34). Koherensi tidak berpenanda,
terbagi menjadi dua yaitu, koherensi tidak berpenanda perincian dan koherensi
tidak berpenanda wacana dialog. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan 3 data
dalam koherensi tidak berpenanda perincian, sedangkan dalam koherensi tidak
berpenanda wacana dialog, peneliti tidak menemukan data dalam rubrik opini
harian Suara Merdeka edisi Juni 2021. Berikut ini data hasil dari penelitian yang
ditemukan.
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A. Koherensi tidak berpenanda rincian
Baryadi, (2002:32) mengemukakan bahwa koherensi perincian adalah
koherensi yang mengatakan hubungan makna rincian penjelesan sesuatu hal
secara sistematis. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil analisis data koherensi
tidak berpenanda perincian dengan teori yang dipaparkan. Pada penelitian ini
peneliti menukan 3 data yang menyatakan adanya koherensi tidak berpenanda
rincian.
1. Sistem pendidikan mengalami perubahan regulasi sesuai dengan Surat
Edaran No 4 tahun 2020 dari Mentri Pendidikan dan Kebudayaan yang
menganjurkan semua institusi pendidikan untuk melakukan pembelajatan
jarak jauh (PJJ). Semua pembelajaran di tingkat sekolah dasar hingga
perguruan tinggi dilakukan secara online dan di rumah masing-masing.
(83/080621/RPO/SM)
2. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki kontribusi yang
tidak kecil bagi ekonomi Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS),
pada 2017 kontribusi gabungannya menyumbungang Rp 8.160 trilliun
(60%) dari total Pendapatan Domestik Bruto (PBD) Indonesia, yakni Rp
13.600 trillun. (84/240621/BDSN/SM)
Baryadi, (2002:32) bahwa koherensi perinci merupakan koherensi yang
mengatakan hubunan makna rincian penjelasan suatu hal secara sistematis. Data
(1) menujukan adanya koherensi tak berpenanda dengan perincian terkait surat
Edaran No 4 tahun 2020 dari mentri Pendidikan dan Kebudayaan. Data (2)
menujukan adanya koherensi tidak berpenanda perincian, hal ini dibuktikan
dengan kalimat yang runtut atau rinci dalam menerangkan perurutan menurut
Badan Pusat Statistik (BPS) terkait usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)
yang kontribusinya tidak kecil bagi ekonomi Indonesia.
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4.3 Pembahasan Hasil Analis Data
Berdasarkan hasil analis data, yang dipaparkan di atas peneliti akan
membahas sebagai berikut: 1) jenis dan penanda kekohesian gramatikal dan
leksikal rubrik opini pada surat kabar harian Suara Merdeka edisi Juni 2021 2)
jenis dan penanda kekoherensian rubrik opini pada surat kabar harian Suara
Merdeka edisi bulan Juni 2021.
4.3.1 Jenis dan Penanda Kekohesian Gramatikal dan Leksikal Rubrik Opini
Pada Surat Kabar Harian Suara Merdeka Edisi Juni 2021
Artikel yang terdapat pada rubrik opini surat kabar harian Suara Merdeka
mempresentasikan adanya penanda kekohesian gramatikal dan leksikal sesuai
dengan teori yang disampaikan oleh beberapa ahli yang peneliti gunakan sebagai
rujukan salah satunya teori dari Haliday dan Hasan (Baryadi, 2002).
Pada penelitian Arif Nur Hidayat (2018), menggunakan teori milik
Halliday dan Hassan. Kohesi gramatikal yang meliputi penunjuk, pengganti,
pelepasan. Sedangkan kohesi leksikal yang digunakan meliputi antonim, kohesi
sinonim, dan kohesi hiponim. Dengan teori kohesi gramatikal dan leksikal
tersebut, Hidayat mendapatkan penanda kolokasi antanonim, sinonim, dan
hiponim pada fiksi mini dalam media sosial twitter. Pada penelitian ini konjungsi
terlihat kurang lengkap oleh karena itu peneliti melengkapi dalam menganalisis
rubrik opini Suara Merdeka edisi Juni 2021 seperti subtitusi pada kohesi
gramatikal dan ekuivalensi pada kohesi leksikal. Kemudian konjungsi yang
digunakan pada penelitian ini lebih lengkap dari penelitian Hidayat.
Pada penelitian Antonia Windy Widiastuti Gemati (2020) kohesi
gramatikal dan kohesi leksikal yang digunakan untuk melakukan penelitain
menggunakan teori Haliday dan Hasan meliputi reference (referensi), substitution
(substitusi), ellipsis (ellipsis), dan conjunction (konjungsi). Sedangkan kohesi
leksikal terdiri atas reiteration (reiterasi) dan collocation (kolakasi). Dengan
demikian Antonia Windy Widiastuti Gemati menemukan penanda berupa
referensi, substitusi, elipsis, dan konjungsi. Selain itu dalam kohesi leksikal
ditemukan penanda berupa repetisi, sinonim, antonim, hiponim, kolokasi,
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ekuvalensi. Teori-teori yang digunakan penulis tersebut memiliki kesamaan
dengan teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini hanya saja dalam kohesi
leksikal peneliti memaparkan secara ringkas terkait repetisi, sinonim, antonim.
Pada penelitian penelitian Husnaeni (2019) kohesi gramtikal dan kehesi
leksikal yang digunakan dalam melakukan penelitian menggunakan teori Haliday
dan Hasan meliputi reference (referensi), substitution (substitusi), ellipsis
(ellipsis), dan conjunction (konjungsi). Sedangkan kohesi leksikal terdiri atas
reiteration (reiterasi) dan collocation (kolakasi). Dengan demikian Husnaeni
menemukan penanda berupa referensi, substitusi, elipsis, dan konjungsi. Selain itu
dalam kohesi leksikal ditemukan penanda berupa repetisi, sinonim, antonim,
hiponim, kolokasi, ekuvalensi dalam meneliti kesalahan unsur kohesi dan
koherensi pada skripsi mahaiswa Universitas Muhammadiyah Makasar. Pada teori
kohesi leksikal pada penelitian Husnaeni memiliki perbedaan dengan penelitia ini.
Kohesi leksikal penelitian ini meliputi repitisi, sinonim, antonim, hiponim,
kolokasi dan ekuivalensi.
Dari hasil kajian, peneliti menemukan kohesi gramatikal lebih sering
dipakai oleh penulis artikel rubrik opini Suara Merdeka. Kohesi gramatikal yang
sering dipakai merupakan penggunaan konjungsi yang hampir semua ada dalam
artikel rubrik opini surat kabar harian Suara Merdeka edisi bulan Juni 2021.
Dalam penelitian ini tidak hanya menemukan kohesi gramatikal konjungsi saja,
namun penanda kekohesian gramatikal yang lain yaitu, referensi, subtistusi, dan
juga elipsis.
Peneliti menemukan penanda referensi yang terdapat pada rubrik opini surat kabar harian Suara Merdeka edisi bulan Juni 2021. Peneliti dalam menemukan
data referensi sesuai dengan teori dari Baryadi (2002:19) yang menyatakan bahwa
referensi anaforis terbentuk oleh adanya konstituen yang menujuk konstituen di
sebelah kiri. Oleh karena itu, peneliti menemukan kata nya, tersebut, dan ke depan
pada rubrik opini surat kabar harian Suara Merdeka dalam bentuk penanda kohesi
gramatikal referensi anaforis.
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Kemudian referensi kataforis merupakan referensi yang ditandai oleh
adanya konstituen yang mengacu kepada konstituen yang ada disebelah kanan.
Dengan kata lain referensi kataforis merupakan kebalikan dari referensi anaforis
yang mengacu di sebelah kanan pada konstituen. Oleh karena itu, peneliti
menemukan kata yaitu, seperti pada rubrik opini surat kabar harian Suara
Merdeka. Kata yaitu dan seperti merupakan kata yang menyatakan atau
menjelaskan adanya unsur di sebelah kanan. Berikut data referensi anaforis dan
kataforis yang akan disampaikan secara beruurutan.
Referensi anaforis data nomor satu. Ketiga, persoalan nuklir Iran pasti
menjadi perhatian utama PM Bannett. Pasalnya, Iran dianggap sebagai musuh
utama Israel dan menjadi pemasok utama persenjataan perlawanan Palestina
Gaza dan Hizubullah Lebanon (94/170621/BDMDI/SM). Data ini dikatakan
berkohesi gramatikal dengan adanya penanda referensi anaforis, hal ini sesuai
dengan teori yang digunakan. Ini dibuktikan mengenai adanya akhiran -nya yang
mengikuti kata pasal menjadi pasalanya yang menujuk kepada persoalan nuklir
Iran.
Referensi anaforis data nomor dua. Terutama ketika kita memaknai literasi
sebagai penerapan pengetahuan untuk tujuan khusus dalam konteks tertentu. Literasi dengan makna tersebut perlu mewujudkan dalam proses pembelajaran di
sekolah-sekolah (44/190521/KPL/SM). Data ini dikatakan berkohesi gramatikal
dengan adanya penanda referensi anaforis, hal ini sesuai dengan teori yang
digunakan. Ini dibuktikan mengenai adanya kata tersebut yang menujuk pada
penerapan pengetahuan untuk tujuan khusus dalam konteks tertentu.
Referensi anaforis data nomor tiga. Apabila berbagai pihak bisa saling
berkerja sama insya Allah ke depan industri di Indonesia akan semakin maju
(19/160521/LDKB/SM). Data ini dikatakan berkohesi gramatikal dengan adanya
penanda referensi anaforis, hal ini sesuai dengan teori yang digunakan. Ini dibuktikan mengenai adanya kata ke depan yang menujukan yang menunjuk pada kata
saling bekerja sama yang dimana agar Indonesia akan semakin maju.
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Kemudian referensi kataforis data pada nomor satu. Program 5m
mencegah Covid-19, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak,
menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas merupakan implementasi karakter
(92/250621/OPV/SM). Data ini dikatakan berkohesi gramatikal dengan adanya
penanda referensi kataforis, hal ini sesuai dengan teori yang digunakan. Ini
dibuktikan mengenai adanya kata yaitu yang menyatakan adanya konstituen di
sebelah kanan terhadap program 5m pencegahan Covid-19.
Referensi kataforis data nomor dua. Kehadiran market plance lokal dan
asing seperti Buka lapak, Tokopedia, Shoppe, dan lain juga belum berhasil
menaikkelaskan UM (114/240621/BDSN/SM). Data ini dikatakan berkohesi
gramatikal dengan adanya penanda referensi kataforis, hal ini sesuai dengan teori
yang digunakan. Ini dibuktikan mengenai adanya kata seperti yang menyatakan
konstituen di sebelah kanan terkait kehadiran market plance.
Data selanjutnya adalah subsititusi. Dalam data penanda kohesi gramatikal
substitusi, peneliti menggunakan teori dari Kridalaksana (dalam Mulyana,
2005:28). Substitusi adalah proses-proses dan hasil penggantian unsur bahasa oleh
bahasa untuk bahasa lain dalam satuan yang lebih besar. Maksud dari penggantian
tersebut adalah penggantian kata oleh kata lainnya, hal tersebut agar kalimat menjadi lebih efektif. Subsituasi merupakan hubungan gramatikal, lebih bersifat
hubungan kata dan makna. Substitusi dalam bahasa Indonesia dapat berwujud
nominal, verbal, klausal, atau campuran contoh sama, satu , seperti itu, sedemikan
rupa, demikian, begitu, melakukan hal yang sama. Substitusi berwujud pronomina
dibagai menjadi dua yaitu pronominal persona dan pronomina petujuk. Pronomina
persona adalah pronomina yang dipakai untuk mengacu pada orang. Misalnya:
saya, aku, kami, ia, beliau. Pronomina penujuk dalam bahasa Indonesia dibedakan
menjadi tiga macam, yaitu (1) pronimina penunjuk umum, yaitu ini, itu (2) pronomina penujuk tempat, yaitu sini, situ, sana (3) pronomina penunjuk adalah pronomina yang dipakai sebagai pemarkah pertanyaan.
Substitusi data nomor satu. Perkara selingkuh adalah andil kedua belah
pihak, baik si perempuan maupun si laki-laki. Terlempas dari hal tersebut,

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
76

rasanya take etnis bila melontarkan tuduhan demikian, baik terbukti maupun tidak (140/100621/SBDM/SM). Data ini dikatakan berkohesi gramatikal dengan
adanya penanda subtitusi, hal ini sesuai dengan teori yang digunakan. Ini
dibuktikan mengenai adanya kata tersebut yang menyatakan kepada kata perkara
selingkuh hal ini digunakan untuk menggantikan kata perkara selingkuh pada
kalimat pertama.
Substitusi data nomor dua. Meski demikian Kartini tetap gigih karena ia
tahu bahwa, untuk generasinya, bahasa Belanda adalah jalan menuju pendidikan,
pengetahuan,

pencerahan,

konstruksi

identitas,

dan

alat

aktivisme

(96/190621/KPL/SM). Data ini dikatakan berkohesi gramatikal dengan adanya
penanda subtitusi pronomina persona, hal ini sesuai dengan teori yang digunakan.
Ini dibuktikan mengenai adanya kata ia yang menjadi pronomina persona yang
mengacu kepada orang. Ia sendiri pada data ini menggantikan kata Kartini yang
sudah ada hal ini digunakan untuk penghematan kata dan menjadikan kalimat
lebih efektif.
Data selanjutnya adalah elipsis. Dalam data penanda kohesi gramatikal
elipsis, peneliti menggunakan teori dari Kridalaksana (dalam Mulyana, 2005).
Elipsi adalah peniadaan kata atau satuan lain yang wujud asalnya dapat
diramalkan dari konteks bahasa atau kontek luar bahasa). Elipsi dapat pula
dikatalan penggantian nol (zero); sesuatu yang ada tetapi tidak diucapkan atau
tidak dituliskan. Pertautan yang erat antarklausa terbentuk dengan pelepasan dan
penggantian unsur klausa. Elipsi menunjukan penghilangan atau pelepasan,
bentuk lingusitik dengan bentuk linguistic yang hilang itu dapat ditemukan atau
dijajaki dari konteks.
Elipsis data nomor satu. Usaha mikro (UM) berkategori asset maksimal
Rp 50 juta dan omzet (bruto) maksimal Rp 300 juta per tahun. Di lapangan, ……
rata-rata

pendapatan

tahunan

mereka

cuma

sekitar

Rp

76

jutaan

(88/240621/BDSN/SM). Data ini dikatakan berkohesi gramatikal dengan adanya
penanda elipsis, hal ini sesuai dengan teori yang digunakan. Ini dibuktikan
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mengenai adanya pelepasan kata usaha mikro pada kalimat kedua sebelum kata
rata-rata ini digunakan penulis agar kalimat lebih efektif dan penghematan kata.
Elipsis data nomor dua. Pengertian klaster keluarga adalah penyebaran
virus korona atau orang yang tinggal serumah. Biasanya, …. penyebaran berawal dari seseorang yang sudah lebih dahulu tertular lalu menularkan pada
anggota keluarga lainnya (102/280621/WKK/SM). Data ini dikatakan berkohesi
gramatikal dengan adanya penanda elipsis, hal ini sesuai dengan teori yang
digunakan. Ini dibuktikan mengenai adanya pelepasan kata klaster yang masih
bisa ditambahkan sebelum kata penyebaran. Penulis tidak menambahkan hal
tersebut untuk penghematan kata serta kalimat efektif.
Elipsis data nomor tiga. ICW juga mencatat terjadinya tren penambahan
jumlah kasus korupsi. Sepanjang 2015-2018 tercatat 252 kasus …. dengan total
kerugian negara Rp 107,7 millar (80/300621/TPDD/SM). Data ini dikatakan
berkohesi gramatikal dengan adanya penanda elipsis, hal ini sesuai dengan teori
yang digunakan. Ini dibuktikan mengenai adanya pelepasan kata korupsi yang
sebenarnya masih bisa digunakan sesudah kata kasus di klausa ke dua, hal ini
tidak dimasukan guna penghematan kata dan keefektian dari kalimat tesebut.
Elipsis data nomor empat. Covid-19 tidak hanya mengorbankan jutaan
jiwa,

namun

…..

juga

mempelebar

jarak

kesenjangan

ekonomi

(15/230621/PADD/SM). Data ini dikatakan berkohesi gramatikal dengan adanya
penanda elipsis, hal ini sesuai dengan teori yang digunakan. Ini dibuktikan
mengenai adanya pelepasan kata covid-19 yang bisa ditambahkan pada klausa
subordinatif setelah kata namun. Pelepasan ini digunakan agar kalimat mudah
dipahami serta tidak pemborosan kata.
Selain referensi, subtitusi, dan elipsis peneliti juga menemukan penanda
konjungsi pada kohesi gramatikal di rubrik opini surat kabar harian Suara
Merdeka edisi bulan Juni 2021. Hal ini sesuai dengan teori dari Arifin & Rani
(2000:92) yang menyatakan bahwa konjungsi berfungsi untuk merangkai atau
mengikat beberapa proposisi dalam wacana agar perpindahan ide dalam wacana
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tersebut terasa lembut. Konjungsi sendiri dibagi menjadi dua yaitu konjungsi
koordinatif dan konjungsi subordinatif. Konjungsi koordinatif adalah konjungsi
yang menghubungkan dua buah konstituen yang kedudukannya sama atau
sederajat. Konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua
buah konstituen yang kedudukannya tidak sederajat atau bertingkat.
Konjungsi koordinatif, merupakan konjungsi yang menghubungkan dua
buah konstituen yang kedudukannya sama atau sederajat. Hal ini ditandai dengan
konjungsi dan, atau, tetapi. Dilihat dari segi pengartiannya konjungsi koordinatif
dibagi ke dalam tiga macam, yaitu hubungan penambahan (aditif), hubungan
perlawanan (adservatif) dan hubungan pemilihan (alternatif) .
Pertama merupakan konjungsi koordinatif hubungan penambahan (aditif).
Konhjungsi koordinatif merupakan hubungan yang menyatakan penjumlahan atau
gabungan keadaan, kegiatan, peristiwa atau proses (Alwi, 1999:43). Konjungsi ini
ditandai dengan konjungsi kata dan, kemudian, dan lalu kata tersebut berfungsi
sebagai konjungsi yang menyatakan hubungan penambahan.
Konjungsi koordinatif hubungan penambahan data nomor satu. Penulis
teringat serial “Narcos” di Netflik yang menceritakan kisah kartel narkoba
Kolombia dan Meksiko dengan segala strategi bisnis paket kompletnya yang jenis
(04/240621/BDSN/SM). Data ini dikatakan berkohesi gramatikal dengan adanya
penanda konjungsi koordinatif hubungan penambahan, hal ini sesuai dengan teori
yang digunakan. Ini dibuktikan mengenai adanya kata dan pada kalimat ini yang
menyatakan adanya hubungan penambahan dari kata Klomobia ditambah
Meksiko.
Konjungsi koordinatif hubungan penambahan data nomor dua. Meskipun
sudah hampir dua tahun, wabah Covid-19 di negeri ini belum juga berlalu
bahkan kini di Kudus dan sekitarnya muncul varian baru yang cepet menular
(78/220621/BBB/SM). Data ini dikatakan berkohesi gramatikal dengan adanya
penanda konjungsi koordinatif hubungan penambahan, hal ini sesuai dengan teori
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yang digunakan. Ini dibuktikan mengenai adanya kata dan yang menyatakan
adanya hubungan penambahan terkait Kabupaten Kudus dengan sekitarnya.
Konjungsi koordinatif hubungan penambahan data nomor tiga. Untuk Indonesia jumlah siswa dan mahasiwa yang berpotensi terjangkit Covid-19 yakni
68 juta orang. (05/20621/PSP/SM). Data ini dikatakan berkohesi gramatikal
dengan adanya penanda konjungsi koordinatif hubungan penambahan, hal ini
sesuai dengan teori yang digunakan. Ini dibuktikan mengenai adanya kata dan
yang menyatakan adanya hubungan penambahan antara siswa dengan mahasiswa.
Kedua
(adversatif).

merupakan
Hubungan

konjungsi

perlawanan

koordinatif
sendiri

hubungan

merupakan

perlawanan

hubungan

yang

menyatakan bahwa apa yang dinyatakan dalam klausa pertama berlawanan atau
tidak sama dengan hal yang dinyatakan dalam klausa kedua (Alwi, 1999:47).
Hubungan perlawanan ini ditandai dengan adanya pendanda dengan kata tapi,
atau tetapi, melainkan.
Konjungsi koordinatif hubungan perlawanan data nomor satu. Finocchiaro
menyebutnya sebagai fungsi personal, yaitu bahasa berfungsi untuk menyatakan
emosi, pikiran, sikap, dan perasaan si penuntur. Akan tetapi, tetap perlu diingat,
ada

tata

karma

atau

etika

dalam

penyampaian

gagasan

tersebut

(76/290621/EBDJM/SM). Data ini dikatakan berkohesi gramatikal dengan adanya
penanda konjungsi koordinatif hubungan perlawanan, hal ini sesuai dengan teori
yang digunakan. Ini dibuktikan mengenai adanya kata tetapi sebagai bentuk
perlawanan akan kalimat pertama terkait fungsi personal, yaitu bahasa berfungsi
untuk menyatakan emosi, pikiran, sikap, dan perasaan si penuntur.
Konjungsi koordinatif hubungan perlawanan data nomor dua. Ini sesuai
dengan karakteristik the 21st century education (yaitu menciptakan siswa yang
aktif dalam pembelajaran), akan tetapi ini bisa menjadi bebab berat bagi siswa
yang memiliki kemampuan terbatas (95/080621/RPO/PM). Data ini dikatakan
berkohesi gramatikal dengan adanya penanda konjungsi koordinatif hubungan
perlawanan, hal ini sesuai dengan teori yang digunakan. Ini dibuktikan mengenai
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adanya kata tetapi data dua memperlihatkan adanya hubungan perlawanan yang
dilakukan klausa kedua “ini bisa menjadi bebab berat bagi siswa yang memiliki
kemampuan terbatas” dengan klausa pertama “sesuai dengan karakteristik the
21st century education (yaitu menciptakan siswa yang aktif dalam pembelajaran)”
Konjungsi koordinatif hubungan perlawanan data nomor tiga. Berusaha
bukan semata-mata untuk mencari kekayaaan, tetapi sarana beribadah dan
berbagi manfaat kepada banyak orang (60/90621/IE/SM). Data ini dikatakan
berkohesi gramatikal dengan adanya penanda konjungsi koordinatif hubungan
perlawanan, hal ini sesuai dengan teori yang digunakan. Ini dibuktikan mengenai
adanya kata tetapi yang menyatakan hubungan perlawanan bahwa berusaha tidak
semata-mata untuk kekayaan melainkan sarana beribadah dan berbagi manfaat.
Selanjutnya konjungsi koordinatif hubungan alternative atau pilihan.
Hubungan yang menyatakan dengan pilihan di antara dua kemungkinan atau lebih
yang dinyatakan oleh klausa-klausa yang dihubungkan (Alwi, 1999:50).
Hubungan pemilihan dilakukan di kedua kalimat yang berkdudukan setara.
Penanda yang digunaka untuk menyatakan hubungan ini adalah kata atau.
Konjungsi koordinatif hubungan pilihan data nomor satu. Contoh lain,
saat kita mendengar kabar tak mengenakan dari seseorang tokoh atau orang lain
yang telah kita kenal misalnya (71/040621/MLD/SM). Data ini dikatakan
berkohesi gramatikal dengan adanya penanda konjungsi koordinatif hubungan
pilihan, hal ini sesuai dengan teori yang digunakan. Ini dibuktikan mengenai
adanya penanda dengan kata atau yang merupakan konjungsi pilihan terkait
seoarang tokoh dengan orang lain.
Konjungsi koordinatif hubungan pilihan data nomor dua. Covid-19 tidak
bergejala sehingga sangat mudah menginfeksi atau menularkan ke orang
terdekat. (141/280621/WKK/SM). Data ini dikatakan berkohesi gramatikal dengan
adanya penanda konjungsi koordinatif hubungan pilihan, hal ini sesuai dengan
teori yang digunakan. Ini dibuktikan mengenai adanya penanda dengan kata atau.
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Pada data ini menyatakan adanya hubungan pilihan yang ditemukan yaitu
menginfeksi dengan menularkan.
Kedua,

penanda

gramatakial

konjungsi

subordinatif.

Konjungsi

subordinatif adalah sebuah konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih
yang tidak sama (Warsiman, 2013: 37). Konjungsi subordinatif sendiri dapat juga
disebut sebagai kata penghubung yang tidak setara. Adapun Konjungsi
subordinatif yang ditemukan yaitu 1) Konjungsi subordinatif hubungan waktu, 2)
Konjungsi subordinatif hubungan syarat, 3) Konjungsi subordinatif hubungan
tujuan, 4) Konjungsi subordinatif hubungan konsesif, 5) Konjungsi subordinatif
hubungan penyebapan , 6) Konjungsi subordinatif hubungan akibat, 7) Konjungsi
subordinatif hubungan cara, dan 8) Konjungsi subordinatif hubungan penjelasan.
Dalam penelitian, peneliti menemukan delapan jenis konjungsi yang sudah
dijelaskan di atas dalam rubrik opini surat kabar harian Suara Merdeka edisi bulan
Juni 2021.
Selanjutnya konjungsi subordinatif pertama dalam penelitian ini adalah
konjungsi subordinatif hubungan waktu. Konjungsi subordinatif hubungan waktu
merupakan suatu tuturan yang diikuti oleh konjungsi penanda hubungan waktu
yang bertujuan untuk menyatakan waktu terjadinya peristiwa atau keadaan (Alwi,
1999:52). Hubungan subordinatif hubungan waktu sendiri dibagi menjadi tiga
jenis, yaitu hubungan batas waktu permulaan, hubungan batas waktu bersama, dan
hubungan batas waktu akhir terjadinya peristiwa.
Konjungsi subordinatif hubungan waktu data nomor satu. Pandemi telah
memasuki tahun kedua, terhitung sejak keluarnya Keppers No 12 Tahun 2020,
tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Covid-19 sebagai Bencana Nasional
(126/250621/OPV/SM). Data ini dikatakan berkohesi gramatikal dengan adanya
penanda konjungsi subordinatif hubungan waktu permulaan, hal ini sesuai dengan
teori yang digunakan. Ini dibuktikan mengenai adanya penanda dengan kata sejak.
Kata sejak menyatakan fungsi sebagai hubungan waktu permulaan terkait adanya
pandemi yang ditetapkan sebagai Becana Nasional.
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Konjungsi subordinatif hubungan waktu data nomor dua. Sebagaimana
dikemukakan oleh Koordinator RSD Covid-19 Wisma Atlit, Mayjen TNI Tugas
Ratmono, klaster keluarga cukup dominan untuk menyebabkan lonjakan kasus
Covid-19 saat ini (90/280621/WKK/SM). Data ini dikatakan berkohesi gramatikal
dengan adanya penanda konjungsi subordinatif hubungan waktu bersamaan, hal
ini sesuai dengan teori yang digunakan. Ini dibuktikan mengenai adanya penanda
dengan kata saat yang menyatakan hubungan waktu bersamaan terhadap klausa
sebelumnya.
Konjungsi subordinatif hubungan waktu data nomor tiga. Kerusakan hutan
diprediksi akan berlanjut dalam rentan tahun 2020 sampai tahun 2030
(132/050621/MLDK/SM). Data ini dikatakan berkohesi gramatikal dengan adanya
penanda konjungsi subordinatif hubungan waktu batas akhir, hal ini sesuai dengan
teori yang digunakan. Ini dibuktikan mengenai adanya penanda dengan kata
sampai. Kata sampai dalam data ini berfungsi menyatakan adanya hubungan batas
akhir terhadap kerusakahan hutan yang diprediksi berlanjut dalam tahun 2020 ke
tahun 2030.
Konjungsi subordinatif hubungan waktu data nomor empat. Berdasarkan
data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sepanjang Januari hingga
Agustus 2020, terdapat hampir 190 juta upaya serangan siber di Indonesia
(02/040621/MLD/SM). Data ini dikatakan berkohesi gramatikal dengan adanya
penanda konjungsi subordinatif hubungan waktu batas akhir, hal ini sesuai dengan
teori yang digunakan. Ini dibuktikan mengenai adanya penanda dengan kata
hingga, kata hingga di sini menyatakan fungsi hubungan batas akhir waktu yang
menyatakan dalam sepanjang Januari ke Agustus 2020.
Konjungsi subordinatif hubungan syarat. Subordinatif hubungan syarat
sendiri terjadi karena pada kalimat yang klausa subordinatifnya menyatakan syarat
terlaksana apa yang disebut dalam klausa utama. Dalam menyatakan hubungan
syarat dalam wacana, penanda konjungsi yang digunakan berupa jika, jikalau,
asal (kan), dan apa (bila).
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Konjungsi subordinatif hubungan syarat data nomor satu. Pelaksanann
pembelajaran dan penilaian merupakan satu paket yang tidak dipisahkan. Jika
pembelajaran mengakomodasi penerapan 4C’s, makan peneliaian pun menunutut
adanya ketersediaan intsrumen, dan cara melakukan penlaiaan yang berbasis
4C’s (12/260621/PAK21/SM). Data ini dikatakan berkohesi gramatikal dengan
adanya penanda konjungsi subordinatif hubungan syarat, hal ini sesuai dengan
teori yang digunakan. Ini dibuktikan mengenai adanya penanda dengan kata jika.
Kata jika yang berfungsi menyatakan syarat terhadap klausa utama dengan klausa
subordinatif.
Konjungsi subordinatif hubungan syarat data nomor dua. Hiruk-pikuk politik bisa dihindari jika para politikus berkenan untuk menahan diri, dan lebih
menunjukan empati kepada begitu banyak masyarakat yang menderita atau serba
kekurangan (137/070621/FTPDB/SM). Data ini dikatakan berkohesi gramatikal
dengan adanya penanda konjungsi subordinatif hubungan syarat, hal ini sesuai
dengan teori yang digunakan. Ini dibuktikan mengenai adanya penanda dengan
kata jika yang menyatakan hubungan syarat terjadinya klausa subordinatif terhadap klausa utama.
Konjungsi subordinatif yang ketiga merupakan konjungsi subordinatif
hubungan tujuan. Alwi dkk. (2017: 539), hubungan tujuan merupakan kalimat
yang klausa subordinatifnya menyatakan suatu tujuan atau harapan dari apa yang
disebut dalam klausa utama. Konjungsi ini dipakai untuk menyatakan hubungan
itu adalah agar,supaya, untuk, dan demi.
Konjungsi subordinatif hubungan tujuan data nomor satu. Mengingat
selain regulasi bagi pelajar untuk belajar dari rumah, dunia kerja juga menyuruh
mereka untuk bekerja dari rumah (work from home) (87/080621/RPO/SM). Data
ini dikatakan berkohesi gramatikal dengan adanya penanda konjungsi subordinatif
hubungan tujuan, hal ini sesuai dengan teori yang digunakan. Ini dibuktikan
mengenai adanya penanda dengan kata untuk yang berfungsi menyatakan hubungan tujuan yaitu dunia kerjaagar bekerja dari rumah (work from home).
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Konjungsi subordinatif hubungan tujuan data nomor dua. Tedapat beberapa cara untuk mencegah klaster keluarga di masa pendemi Covid-19.
(134/280621/WKK/SM). Data ini dikatakan berkohesi gramatikal dengan adanya
penanda konjungsi subordinatif hubungan tujuan, hal ini sesuai dengan teori yang
digunakan. Ini dibuktikan mengenai adanya penanda dengan kata untuk yang
menyatakan hubungan tujuan dalam cara mencegah klaster keluarga di masa pandemic Covid-19.
Konjungsi subordinatif hubungan tujuan data nomor tiga. Dunia pendidikan menaruh harapan yang besar pada generasi muda, agar mereka dapat
mengelola berbagai sumber potensi untuk dikembangkan lebih maksimal
(103/260621/PAK21/SM). Data ini dikatakan berkohesi gramatikal dengan adanya
penanda konjungsi subordinatif hubungan tujuan, hal ini sesuai dengan teori yang
digunakan. Ini dibuktikan mengenai adanya penanda dengan kata agar. Kata agar
ini merupakan penanda dalam konjungsi hubungan waktu tujuan yang menyatakan tujuan dari klausa utama ke klausa subordinatif.
Konjungsi subordinatif hubungan tujuan data nomor empat. Pemerintah
telah berusaha untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan dengan
berbagai program (59/090621/IE/SM). ). Data ini dikatakan berkohesi gramatikal
dengan adanya penanda konjungsi subordinatif hubungan tujuan, hal ini sesuai
dengan teori yang digunakan. Ini dibuktikan mengenai adanya penanda dengan
kata untuk sama dengan analisi data di atas kata untuk memiliki fungsi dalam
hubungan syarat dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan oleh pemerinatah
dengan berbagai program.
Konjungsi subordinatif yang ke empat merupakan konjungsi subordinatif
hubungan konsesif. Alwi dkk. (2017: 539), hubungan konsesif sendiri adalah
kalimat kompleks yang klausa subordinatifnya mengandung pernyataan yang
bertentangan dengan makna klausa utama, tetapi tidak mengubah kenyataan
dalam klausa utama. Konjungsi ini ini memberi pernyataan bahwa klausa utama
tidak bisa dirubah atau diganggu. Konjungsi kata yang digunakan yaitu walaupun,
meskipun, sekalipun, biarpun, sekalipun.
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Konjungsi subordinatif hubungan konsesif data nomor satu. Tidak jarang,
sekolah ini menampilkan simbol-simbol kemapanan dan kemewahan di lingkungan sekolah. Walaupun demikian, sekolah ini tidak mempresentasikan kondisi
dan kualitas sekolah yang ada di negeri ini (42/140621/MPUS/SM). Data ini
dikatakan berkohesi gramatikal dengan adanya penanda konjungsi subordinatif
hubungan konsesif, hal ini sesuai dengan teori yang digunakan. Ini dibuktikan
mengenai adanya penanda dengan kata walaupun. Kata walapun ini menyatakan
adanya pernyataan yang bertentangan dengan makna klausa utama, tetapi tidak
mengubah kenyataan dalam klausa utama. Klausa utama sendiri yaitu Tidak jarang, sekolah ini menampilkan simbol-simbol kemapanan dan kemewahan di
lingkungan sekolah.
Konjungsi subordinatif yang ke lima merupakan konjungsi subordinatif
hubungan penyebapan. Hubungan penyebapan merupakan kalimat yang klausa
subordinatifnya menyatakan sebab atau alasan terjadinya apa yang dinyakan dalam klausa utama (Alwi, 2017: 542). Konjungsi ini menekankan alasan terjadinya
proses yang dinyatakan dalam klausa utama. Konjungsi kata yang digunakan yaitu
sebab, karena, dan akibat.
Konjungsi subordinatif hubungan penyebapan data nomor satu. Semua
pembelajaran di tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi dilakukan secara
online dan di rumah masing-masing. Karena perubahan kondisi yang terjadi
secara tiba-tiba ini menjadi tantangan besar bagi pendidik dan siswa itu sendiri
(26/080621/RPO/SM). Data ini dikatakan berkohesi gramatikal dengan adanya
penanda konjungsi subordinatif hubungan penyebapan, hal ini sesuai dengan teori
yang digunakan. Ini dibuktikan mengenai adanya penanda dengan kata karena.
Kata karena menyatakan hubungan penyebapan dari klasa utama pembelajaran
tingkat sekolah dasar sampai perguran tinggi dilakukan secara online terhadap
klausa subordinatif yaitu perubahan kondisi secara tiba-tiba menjadi tantangan
bersar.
Konjungsi subordinatif hubungan penyebapan data nomor dua. Segelintir
orang memang tampak beruntung, memberikan bukti foto segepok uang dan
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bintang lima pada kolom komentar. Namun sisanya hanya “buntung” karena
mendapat barang tak berguna (70/040621/MLD/SM). Data ini dikatakan
berkohesi gramatikal dengan adanya penanda konjungsi subordinatif hubungan
penyebapan , hal ini sesuai dengan teori yang digunakan. Ini dibuktikan mengenai
adanya penanda dengan kata karena. Kata karena menyatakan akibat dari
pernyataan sebelumnya yaitu Segelintir orang memang tampak beruntung,
memberikan bukti foto segepok uang dan bintang lima pada kolom komentar.
Konjungsi subordinatif yang ke enam merupakan konjungsi subordinatif
hubungan akibat. Hubungan akibat klausa merupakan konjungsi yang menyatakan
akibat dari apa yang dinyatakan dalam klausa utama. Hubungan akibat
berkebalikan dengan hubungan penyebapan. Hal ini ditunjukan dengan
penggunaan kata maka, sehingga.
Konjungsi subordinatif hubungan akibat data nomor satu. Sehubungan
dengan belum pastinya kapan berakhrinya pandemi Covid-19, sementara proses
pendidikan anak bangsa harus tetap berjalan, maka solusinya pembelajaran
blended learning dianggap tepat (10/020621/PSP/SM). Data ini dikatakan berkohesi gramatikal dengan adanya penanda konjungsi subordinatif hubungan penngakibatan, hal ini sesuai dengan teori yang digunakan. Ini dibuktikan mengenai
adanya penanda dengan kata maka. Maka sendiri menyatakan fungsi sebagai hubungan akibat dari klausa utama terhadap klausa subordinatif.
Konjungsi subordinatif hubungan akibat data nomor dua. Berselimut
masalah serius, dinamika kehidupan bersama saat ini masih jauh dari normal.
Maka semua elemen masyarakat, dari kalangan elite hingga akar rumput,
didorong untuk tetap fokus (35/070621/FTPDB/SM). Data ini dikatakan berkohesi
gramatikal

dengan

adanya

penanda

konjungsi

subordinatif

hubungan

penngakibatan, hal ini sesuai dengan teori yang digunakan. Ini dibuktikan
mengenai adanya penanda dengan kata maka yang menyatakan hubungan akibat
dari klausa utama yaitu Berselimut masalah serius, kehidupan bersama saat ini
masih jauh dari normal terhadap klausa subordinatif semua elemen masyarakat,
dari kalangan elite hingga akar rumput, didorong untuk tetap fokus.
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Konjungsi subordinatif yang ke tujuh merupakan konjungsi subordinatif
hubungan cara. Konjungsi subordinatif hubungan cara merupakan kalimat yang
menyatakan klausa subordinatifnya menyatakan cara pelaksaanan dari apa yang
dinyatakan oleh klausa utama. Dalam hubungan cara ini konjungsi kata yang
digunakan yaitu kata dengan.
Konjungsi subordinatif hubungan cara data nomor satu. Seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru kelas 7 SMP dan kelas 10 SMA dilakukan
dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah
zonasi yang ditetapkan (109/140621/MPUS/SM). Data ini dikatakan berkohesi
gramatikal dengan adanya penanda konjungsi subordinatif hubungan cara, hal ini
sesuai dengan teori yang digunakan. Ini dibuktikan mengenai adanya penanda
dengan kata dengan. Kata dengan menyatakan fungsi sebagai hubungan cara yaitu
bahwa jalur zonasi untuk calon kelas 7, kelas 10 dilakukan dengan memprioritaskan jarak tinggal terdekat.
Konjungsi subordinatif hubungan cara data nomor dua. Saat ini dilakukan
uji coba dengan mewajibkan pegawai Kota Semarang sejak tanggal 8 Juni hingga 6 Juli 2021 mendatang untuk menggunakan trasportasi umum setiap Selasa
(49/120621/MKKKI/SM). Data ini dikatakan berkohesi gramatikal dengan adanya
penanda konjungsi subordinatif hubungan cara, hal ini sesuai dengan teori yang
digunakan. Ini dibuktikan mengenai adanya penanda dengan kata dengan menyatakan sebagai hubungan cara terhadap dilakukannya uji coba terhadap pegawai
Kota Semarang sejak tanggal 8 Juni.
Konjungsi subordinatif yang ke delapan merupakan konjungsi subordinatif
hubungan penjelasan. Konjungsi subordinatif hubungan penjelasan adalah penjelasan atau pelengkap, klausa kedua menerangkan atau memberik penjelasan terhadap klausa pertama atau klausa sebelumnya. Dalam hubungan ini konjungsi
yang digunakan berupa kata bahwa.
Konjungsi subordinatif hubungan penjelasan data nomor satu. Meski
demikian Kartini tetap gigih karena ia tahu bahwa, untuk generasinya, bahasa
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Belanda adalah jalan menuju pendidikan, pengetahuan, pencerahan, konstruksi
identitas, dan alat aktivisme (20/190621/KPL/SM). Data ini dikatakan berkohesi
gramatikal dengan adanya penanda konjungsi subordinatif hubungan penjelasan ,
hal ini sesuai dengan teori yang digunakan. Ini dibuktikan mengenai adanya
penanda dengan kata bahwa yang menyatakan fungsi sebagai penjelasan terhadap
sikap Kartini yang tetap gigih memperjuangkan generesainya.
Konjungsi subordinatif hubungan penjelasan data nomor dua. Dalam pidato 1 Juni 1945 ketika merumuskan dasar negara, contohnya ia mengakui bahwa
sebagian besar penduduk Indonesia masih “bodoh”. Namun kondisi itu bukan
penghalang untuk mewujudkan kemerdekaan (79/150621/APS/SM). Data ini
dikatakan berkohesi gramatikal dengan adanya penanda konjungsi subordinatif
hubungan penjelasan, hal ini sesuai dengan teori yang digunakan. Ini dibuktikan
mengenai adanya penanda dengan kata bahwa. Pada data ini hampir sama dengan
data sebelumnya yaitu terdapat kata bahwa yang menerangkan fungsi penjelasan
terhadap dasar negara yang mengakui sebagian besar penduduk Indonesia masih
“bodoh”.
Setelah penanda kohesi gramatikal yang peneliti temukan, selanjutnya
peneliti juga menemukan penanda kohesi leksikal pada rubrik opini surat kabar
harian Suara Merdeka edisi bulan Juni 2021. Kohesi leksikal yang peneliti
temukan dalam surat kabar Suara Merdeka berupa 1) repitisi, 2) sinonim, 3)
hiponim, 4) kolokasi, dan 5) ekuivalensi. Kohesi leksikal sendiri merupakan hubungan antarunsur dalam wacana secara semantis (Sumarlam, 2003:35). Kemudian
menurut Rani et al (2006:129) kohesi leksikal adalah kata atau frasa bebas yang
mampu mempertahankan hubungan kohesif dengan kalimat yang mendahuli atau
yang mengikuti. Kemudian dari itu, peneliti menemukan berupa data yang sesuai
dengan teori yang disampaika di atas yang akan dijabarkan sebagai berikut ini.
Pertama, kohesi leksikal repetisi. Repetisi sendiri adalah pengulangan lingual (bunyi, suku, kata, kata atau bagian kalimat yang diaanggap penting untuk
memberi tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai (Sumarlam 2003: 35). Pengulangan ini yang dimaksud bukan proses reduplikasi akan tetapi pengulangan se-
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bagai penanda hubungan antarkalimat. Dengan demikian peneliti menemukan
adanya kohesi leksikal repetisi pada surat kabar Suara Merdeka sebagai berikut
ini.
Kohesi leksikal repetisi data nomer satu. Menurut Nugroho, salah satu
seorang pengamat Covid-19 oada tahun 2020 menyebutkan bahwa jumlah siswa
di dunia yang berpontesi berisiko dari pnedidikan pradasara dan menegah adalah 577.305660. Adapun jumlah mahasiswa aktif berpotensi berisoko sebanyak
86.034.287 orang. Untuk Indonesia jumlah siswa dan mahasiwa yang berpotensi
terjangkit virus Covid-19 yakni 68 juta orang (13/020621/PSM/SM). Data ini
dikatakan berkohesi leksikal dengan adanya repetisi, hal ini sesuai dengan teori
yang digunakan. Ini dibuktikan mengenai adanya pengulangan kata jumlah yang
menempati posisi predikat pada kalimat pertama, kedua, serta ketiga.
Kohesi leksikal repetisi data nomer dua. Ia memiliki modal sosial dan kultur yang kuat. Ia dapat berinteraksi dengan kaum pribumi yang mengenyam
pendidikan di Belanda dan dengan orang-orang Belanda terdidik. Ia juga
memiliki

akses

untuk

membaca

buku

dan

jurnal

dari

negara

itu

(74/190621/KPL/SM). Data ini dikatakan berkohesi leksikal dengan adanya
repetisi, hal ini sesuai dengan teori yang digunakan. Ini dibuktikan mengenai
adanya pengulangan kata ia. Kata ia pada data ini menyatakan pengulangan yang
menempati subjek pada kalimat pertama, kedua, dan ketiga.
Kohesi leksikal repetisi data nomer dua. Terdapat dampak pada semua
lini, termasuk pada sektor pendidikan. Sistem pendidikan mengalami perubahan
regulasi sesuai dengan Surat Edaran No 4 tahun 2020 dari Menteri Pendidikan
dan kebudayaan yang menganjurkan untuk semua institusi pendidikan untuk
melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) (120/080621/RPO/SM). Data ini
dikatakan berkohesi leksikal dengan adanya repetisi, hal ini sesuai dengan teori
yang digunakan. Ini dibuktikan mengenai adanya pengulangan kata pendidikan.
Kata pendidikan terjadi pada kalimat pertama, serta kalimat kedua. Pengulangan
kata pendidikan ini sebagai tekanan dalam konteks data ini.
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Kedua, kohesi leksikal sinonim. Sinonim merupakan hubungan makna
yang sepadan antara satuan lingual tertentu dengan satuan lingual lain dalam
wacana (Sumarlam, 2003:39). Pada rubrik opini surat kabar harian Suara
Merdeka edisi Juni 2021, peneliti menemukan beberapa penanda kohesi leksikal
sinonim yang sesuai dengan teori yang peneliti gukan.
Kohesi leksikal sinonim data satu. Persoalan yang dihadapi sekarang sebagai pijakan untuk menghadapi permasalahan (81/260621/PAK21/SM). Data
ini dikatakan berkohesi leksikal dengan adanya sinonim, hal ini sesuai dengan
teori yang digunakan. Ini dibuktikan mengenai adanya persamaan makna dari kata
persoalan dan permasalahan. Kedua kata tersebut bersinonim memberikan makna
yang sama walaupun berbeda, makna dari kedua kata tersebut yaitu sebagai
perkara atau hal yang masalah.
Kohesi leksikal sinonim data satu. Selama ini masyarakat mengenalnya
sebagai Pahlawan Nasional pejuang gender dari Jawa (86/190621/KPL/SM).
Data ini dikatakan berkohesi leksikal dengan adanya sinonim, hal ini sesuai
dengan teori yang digunakan. Ini dibuktikan mengenai adanya persamaan makna
dari kata Pahlawan dan Pejuang. Kata tersebut saling berkaitan makna satu sama
yang lain, yang memiliki makna yaitu seorang yang berani berkorban dalam suatu
hal yang dianggap benar.
Selanjutnya kohesi leksikal hiponim. Hiponim merupakan kohesi leksikal
yang berupa relasi makna leksikal bersifat hierarkis antara konstituen yang satu
dengan konstituen yang lain. Hiponim sendiri juga merupakan bentuk mengikat
hubungan antar unsur atau antar satuan lingual dalam wacanan secara semantik,
terutama untuk menjalanin hubungan makna atasan dan bawahan, atu antara unsur
yang mecakupi dan unsur yang dicakupi. Dalam penelitian ini, peneliti
menemukan beberapa penanda kohesi leksikal khususnya hiponim pada rubrik
opini surat kabar harian Suara Merdeka edisi bulan Juni 2021.
Kohesi hiponim data satu. Perubahan alam akibat naiknya suhu bumi
yang dipicu oleh tingginya gas buangan hasil dalam aktivitas produksi dan
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komsumsi manusia sehari hari, di antaranya Carbon monoksida (Co), Carbon
dioksida (CO2), dan Carbon monoksida (Nox) yang terus bertumpuk
(99/120621/MKKI/SM). Data ini dikatakan berkohesi leksikal dengan adanya
hiponim, hal ini sesuai dengan teori yang digunakan. Ini dibuktikan mengenai
adanya hiponim pengikat unsur yaitu gas buangan dengan Carbon monoksida
(Co), Carbon dioksida (CO2), dan Carbon monoksida (Nox). Keduanya saling
berkaitan dalam hal penjelasan mengenai perubahan alam akibat naiknya suhu
bumi.
Kohesi lesikal hiponim data dua. Salah satu pertanda yang sudah rutin
kita alami adalah maraknya becana hidrologi seperti banjir, longsor, naiknya
muka air lau (rob), hingga anomali dan cuaca ekstrem akhir-akhir ini
(39/120621/MKKI/SM). Data ini dikatakan berkohesi leksikal dengan adanya
hiponim, hal ini sesuai dengan teori yang digunakan. Ini dibuktikan mengenai
adanya hiponim pengikat unsur yaitu bencana dengan banjir, longsor, naiknya
muka air lau (rob), hingga anomali dan cuaca ekstrem. Kata ini saling berkaitan
dan merupakan hiponim dari hipernim bencana.
Kohesi leksikal hiponim data tiga. Sementara itu beberapa negara
bekembang yang memiliki dampak polusi industri teratas pada tahun 2020 adalah Bangladesh, Paskitan, India, dan Afganistan (54/160621/LDKB/SM). Data
ini dikatakan berkohesi leksikal dengan adanya hiponim, hal ini sesuai dengan
teori yang digunakan. Ini dibuktikan mengenai adanya hiponim pengikat unsur
yaitu kata negara berkembang yang memiliki dampak polusi industry dengan
Bangladesh, Paskitan, India, dan Afganistan. Pada data ini saling berkaitan
terhadap hipernim dari negara berkembang dengan dampak polusi industri.
Kohesi leksikal kolokasi. Kolokasi atau sanding kata adalah asosiasi
tertentu

dalam

menggunakan

pilihan

kata

yang

cenderung

digunakan

berdampingan. Kata-kata yang berkalokasi adalah kata-kata yang cenderung
dipakai dalam suatu domain atau jaringan tertentu (Sumarlam, 2004:144). Oleh
sebab itu kolokasi sendiri merupakan suatu kata yang hanya bisa digunakan oleh
kata ternentu untuk saling melengkapi. Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan
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adanya kohesi leksikal kolokasi pada rubrik opini surat kabar harian Suara
Merdeka berikut pemaparannya.
Kohesi leksikal kolokasi data satu. Belakang ini, di sebuah aplikasi
belanja daring ditemukan beberapa toko yang menjual “amplop misteri” dengan
harga belasan rupiah saja (148/040621/MLD/SM). Data ini dikatakan berkohesi
leksikal dengan adanya kolokasi, hal ini sesuai dengan teori yang digunakan. Ini
dibuktikan mengenai adanya kolokasi dengan kata belanja dan toko yang
menyatakan adanya kolokasi ini karena kata belanja merupakan unsur kata yang
hanya bisa dipakai atau digunakan untuk kata kedua kata tersebut selalu terikat
untuk membangun sebuah klausa.
Kohesi leksikal kolokasi data dua. Stimulus hijau dan pendanaan
pembangunan rendah karbon seharusnya menjadi salah satu strategi pemulihan
pandemi Covid-19 (24/050621/MLDK/SM). Data ini dikatakan berkohesi leksikal
dengan adanya kolokasi, hal ini sesuai dengan teori yang digunakan. Ini
dibuktikan mengenai adanya kolokasi dengan kata pandemi dan Covid-19. Kata
tersebut memiliki keterkaitan kata untuk saling membangun, kata pandemi untuk
ini hanya bisa digunakan untuk membangun pada Covid-19.
Kohesi leksikal kolokasi data tiga. Tak sedikit elemen masyarakat
mempertanyakan seputar kualitas pembelajaran online yang berlangsung pada
masa pandemi ini. (143/210621/MLL/SM) Data ini dikatakan berkohesi leksikal
dengan adanya kolokasi, hal ini sesuai dengan teori yang digunakan. Ini
dibuktikan mengenai adanya kolokasi dengan kata pembelajaran online dengan
pandemi yang menandakan adanya kolokasi pembelajaran online yang hanya
dapat disandingkan dengan kata-kata tertentu yaitu pandemi.

Kohesi leksikal ekuivalensi. Ekuivalensi merupakan kata yang memiliki
kedekatan hubungan karena berasal dari kata dasar yang sama. Ekuivalensi sendiri
merupakan kata yang berasal dari kata dasar yang sama. Berikut data yang peneliti
temukan dalam ekuivalensi.
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Kohesi leksikal ekuivalensi data satu. Bahwa guru adalah pendidik
professional dengan tugas utamanya mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih
dan menilai peserta (25/250621/OPV/SM). Data ini dikatakan berkohesi leksikal
dengan adanya ekuivalensi, hal ini sesuai dengan teori yang digunakan. Ini
dibuktikan mengenai adanya kata pendidik dan mendidik kedua kata tersebut
memiliki kata dasar yang sama dalam pebangunnya. Kedua kata tersebut saling
memiliki kata dasar yaitu didik.
Dengan ini, artikel dalam rubrik opini surat kabar harian Suara Merdeka
edisi Juni 2021 dalam penggunakan penanda kohesi, baik dari kohesi gramatikal
dan kohesi leksikal memiliki data-data yang seperti itu. Data-data tersebut sudah
peneliti analisis dengan menggunakan teori para ahli serta sudah melalui tahap
triangulasi oleh dosen penguji. Hasil pengelitian yang dipaparkan di atas
melengkapi penggunaan penanda kekohesian gramatikal dan leksikal dalam
penelitian terdahulu sehingga hal ini digunakan sebagai acuan untuk penelitian
selanjutnya.
4.3.2 Jensi dan Penanda Kekoherensi Pada Rubrik Opini Pada Surat Kabar
Harian Suara Merdeka Edisi Juni 2021
Dalam rubrik opini surat kabar harian Suara Merdeka edisi bulan Juni
2021, peneliti mendapatkan adanya penanda kekoherensi di setiap artikel opini
yang sesuai dengan teori yang digunakan peneliti. Pada penelitian Amry Nur
Hidayat (2018), teori yang digunakan dalam kekoherensi meliputi kekoherensi
logis berupa kausalitas, kontras, perian, kronologis, dan stimulus

respons.

Dengan digunakan kekoherensi tersebut, Hidayat mendapatkan penanda
kekoherensi meliputi, kekoherensi logis kronoligis kausalitas, kekoherensi
kontras, kekoherensi perian, kekoherensi kronologis, dan kekoherensi stimulisrespons dalam meneliti fiksi mini dalam media sosial Twitter. Dalam penelitian
ini, peneliti menemukan kekoherensi lebih lengkap serta berbeda kekoherensi dari
penelitian Hidayat.
Pada penelitian Antonia Widy Widastuti Gemati (2020), teori yang
digunakan kekoherensi meliputi kekoherensi berpenanda berupa kekoherensi
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temporal/kronologis, kekoherensi, intensitas, kekoherensi kausalitas, kekoherensi
kontras, kekoherensi aditif, dan kekoherensi perurutan dan dalam kekoherensi
tidak berpenanda penelitian ini menemukan kekoherensi tidak berpenanda
perincian dan kekoherensian tidak berpenanda wacana dialog pada rubrik opini
surat kabar harian Kedaulatan Rakyat edisi Maret 2019. Teori yang digunakan
Widy mendukung teori yang digunakan oleh peneliti sebab konsep-konsep
koherensisama dengan peneliti. Pada penelitian Husnaeni (2019) teori yang
digunakan kekoherensi meliputi kekoherensi berpenanda berupa kekoherensia
logis yang meliputi kausalitas, kontras, perian, kronologis, dan stimulus respons.
Pada penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian dari Hidayat
dengan teori kekoherensi logis dalam meneliti analisis kesalahan unsur kohesi dan
koherensi dalam skripsi mahasiswan program studi ilmu pemerintahan. Pada
penelitian ini berbeda dengan teori kekoherensi yang peneliti gunakan serta dalam
pemaparannya dijelaskan kurang terperinci dan lengkap. Dalam rubrik opini surat
kabar harian Suara Merdeka edisi bulan Juni 2021, peneliti menemukan tiga dari
keenam penanda koherensi berpenanda, yaitu koherensi kronologi, koherensi
kausalitas, dan koherensi kontras. Data dari koherensi yang memiliki ketiga jenis
penanda tersebut akan dijabarkan sebagai berikut.
Koherensi berpenanda intensitas. Sumadi memaparkan bahwa koherensi
intensitas yaitu koherensi yang menyatakan hubungan kesungguhan atau
penyangatan yang terdapat dalam sejumlah penanda alam fungsinya sebagai
penghubunga anatara kalimat yang satu dengan kalimat lain (Nesi, 2012:84).
Penanda kekoherensi intensitas dalam penelitian ini akan dijabarkan sebagai
berikut.
Koherensi intensitas data nomor satu. Kasus korupsi bisa terjadi karena
belum meratakan kemampuan pengelolaan proyek di tingkat pelaksanaan yaitu
Aparat Desa. Padahal, Dana Desa bertujuan untuk memberikan kapasitas desa
sebagai unit kesehatan (77/300621/TPDD/SM). Data ini dikatakan berkoherensi
berpenanda dengan adanya intensitas, hal ini sesuai dengan teori yang digunakan.
Ini dibuktikan mengenai adanya kata padahal yang menyatakan adanya
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kesungguhan dalam kalimat tersebut yang menjelaskan kasus korupsi yang
tejerjadi di aparat desa.
Koherensi intensitas data nomor dua. Pada 2020, sekitar 81,47%
komsumsi dilakukan oleh kelompok penduduk berpendapat menengah ke atas,
sedangkan sisanya dilakukan oleh kelompok pendudk berpenghasilan rendah
(10/0621/PUPK/SM). Data ini dikatakan berkoherensi berpenanda dengan adanya
intensitas, hal ini sesuai dengan teori yang digunakan. Ini dibuktikan mengenai
adanya kata sedangkan. Kata sedangkan memberikan fungsi sebagaai pernyataan
kesungguhan dari klausa sebelumnya terkait besarnya tingkat komsumsi di tahun
2020.
Koherensi intensitas data nomor tiga. Kehadiaran marketplace lokal dan
asing seperti Buka lapak, Tokopedia, Shoppe, dan lain-lain juga belum berhasil
menaikkelaskan UM. Padahal marketplacenya telah berkembang pesat ke level
unicorn

dan

decacorn

dari

yang

awalnya

perusahaan

star-up

(32/240621/BDSN/SM). Data ini dikatakan berkoherensi berpenanda dengan
adanya intensitas, hal ini sesuai dengan teori yang digunakan. Ini dibuktikan
mengenai adanya kata padahal yang menegaskan pernyataan kesungguhan
sebelum kata padahal. Menegaskan bahwa marketplance sekarang ini belum juga
berhasil menaikkelaskan UM.
Selanjutnya koherensi berpenanda kausalitas.Sumadi mengemukakan
koherensi kausalitas adalah koherensi yang menyatakan hubungan sabab-akibat
antara kalimat yang satu denga kalimat yang lain (Nesi, 2012 : 84). Misalnya kata
oleh karena itu atau oleh sebab itu. Penanda kekoherensi kausalitas dalam
penelitian ini akan dijabarkan sebagai berikut.
Koherensi kausalitas data nomor satu. Jika peserta didik melalui jalur
afirmasi melampaui jumlah kouta jalur afirmasi, maka penentuan peserta didik
dilakukan

dengan

memprioaritaskan

jarak

tempat

tinggal

(20/140621/MPUS/SM). Data ini dikatakan berkoherensi berpenanda dengan
adanya kausalitas, hal ini sesuai dengan teori yang digunakan. Ini dibuktikan
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mengenai adanya kata maka yang mejelaskan hubungan sebab-akibat antar
kalimat. Dalam data nomor satu menyatakan sebab dari peserta didik yang
melalui afirmasi melampaui jumlah kouta tersebut.
Koherensi kausalitas data nomor dua. Bahkan umumnya pasien bisa saja
menggunakan barang secara bersama-sama. Karena itu, penerapan isolasi
mandiri bagi pasien Covid-19 yang tidak bergejala maupun ringan sebenarnya
tidak efektif (22/280621/WKK/SM). Data ini dikatakan berkoherensi berpenanda
dengan adanya kausalitas, hal ini sesuai dengan teori yang digunakan. Ini
dibuktikan mengenai adanya kata karena itu yang terjadi hubungan sebab akibat
yang ditandai kata karena itu. Kata karena itu memiliki hubungan sebab akibat
mengenai penjelasan sebelumnya dan sesudahnya penanda tersebut.
Koherensi berpenanda kontras. Sumadi mengemukakakn bahwa koherensi
kontras adalah koherensi yang menyatakan hubungan pertentangan atau
perlawanan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Misal kata namun
dan tetapi untuk menyatakan hubungan perlawanan. Penanda kekoherensi kontras
dalam penelitian ini akan dijabarkan sebagai berikut.
Koherensi kontras data nomor satu. Biasanya penyebaran berawal dari
seorang yang sudah lebih dahulu tertular lalu menularkan pada anggota keluarga
lain. Namun merujuk dari Amerika Serikat, Brazil dan Tiongkok, penularan
virus korona dilingkup keluarga berasal dari tempat-tempat umum dan
penerapan isoalsi mandiri (56/280621/WKK/SM). Data ini dikatakan berkoherensi
berpenanda dengan adanya kontras, hal ini sesuai dengan teori yang digunakan.
Ini dibuktikan mengenai adanya kata namun. Kata namun menyatakan fungsi
sebagai perlawanan terhadap penjelasan kalimat pertama.
Koherensi kontras data nomor dua. Tidak jarang, sekolah ini menampilkan
simbol-simbol kemapanan dan kemewahan di lingkungan sekolah. Meski
demikian, sekolah ini tidak mempresentasikan kondisi dan kualitas sekolah yang
ada di negeri ini. (56/140621/MPU/SM) Data ini dikatakan berkoherensi
berpenanda dengan adanya kontras, hal ini sesuai dengan teori yang digunakan.
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Ini dibuktikan mengenai adanya kata meski. Kata meski menyatakan fungsi
sebagai perlawanan terhadap kalimat pertama terkait sekolah menampilakn
simbol-simbol kemapanan dan kemewahan.
Setelah pembahasan koherensi berpenanda, peneliti juga menemukan data
yang menggunakan koherensi tidak berpenanda. Koherensi tidak berpenada ialah
pertalian semantik antara bagaian-bagain wacana yang secara tekstual tidak
ditandai konjungsi namun dapat dipahami dari hubungan antarunsur-unsurnya
(Baryadi, 2002: 34). Kemudian dalam Baryadi, koherensi tidak berpenanda
memiliki dua jenis, yaitu: koherensi perincian, dan koherensi wacana dialog.
Kedua jenis koherensi tidak berpenanda yang disampaikan oleh Baryadi, peneliti
hanya mendapatkan data koherensi perincian yang akan dijabarkan sebagai
berikut.
Koherensi perincian data nomor satu. Sistem pendidikan mengalami perubahan regulasi sesuai dengan Surat Edaran No 4 tahun 2020 dari Mentri Pendidikan dan Kebudayaan yang menganjurkan semua institusi pendidikan untuk
melakukan pembelajatan jarak jauh (PJJ). Semua pembelajaran di tingkat
sekolah dasar hingga perguruan tinggi dilakukan secara online dan di rumah
masing-masing (83/080621/RPO/SM). Data ini dikatakan berkoherensi tidak
berpenanda dalam perincian, hal ini sesuai dengan teori yang digunakan. Ini
dibuktikan mengenai adanya perincian terkait surat Edaran No 4 tahun 2020 dari
mentri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Semua pembelajaran di tingkat sekolah
dasar hingga perguruan tinggi dilakukan secara online dan di rumah masingmasing.
Koherensi perincian data nomor dua. Usaha mikro, kecil dan menengah
(UMKM) memiliki kontribusi yang tidak kecil bagi ekonomi Indonesia. Menurut
Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2017 kontribusi gabungannya menyumbungang Rp 8.160 trilliun (60%) dari total Pendapatan Domestik Bruto (PBD) Indonesia, yakni Rp 13.600 trillun (84/240621/BDSN/SM). Data ini dikatakan
berkoherensi tidak berpenanda dalam perincian, hal ini sesuai dengan teori yang
digunakan. Ini dibuktikan mengenai adanya perincian dari Badan Pusat Statitik
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mengenai 2017 kontribusi gabungannya menyumbungang Rp 8.160 trilliun (60%)
dari total Pendapatan Domestik Bruto (PBD) Indonesia, yakni Rp 13.600 trillun.
Demikan, artikel dalam rubrik opini surat kabar harian Suara Merdeka
edisi bulan Juni 2021 dalam kajian penggunaan penanda koherensi, baik koherensi
berpenanda ataupun tidak berpenanda. Semua data tersebut sudah dianalisis oleh
peneliti dengan menggunaan teori dari para ahli serta sudah melewati proses
triangulasi dari dosen ahli. Hasil analisis yang peneliti jelaskan di atas melengkapi
penanda kekoherensian pada peneliti terdahulu sehingga dapat dipergunakan
dalam referensi untuk penelitian selanjutnya.
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BAB V
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN
5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil analisis mengenai jenis dan penanda kohesi dan
koherensi pada rubrik opini surat kabar harian Suara Merdeka edisi Juni 2021,
maka dapat disimpulakan sebagai berikut.
Pertama, terdapat 136 data yang ditemukan oleh peneliti terkait jenis dan
penanda kohesi dan koherensi. Perincian data-data tersebut terdiri atas penanda
kohesi yang terdiri dari atas kohesi gramatikal dengan referensi, substitusi, elipis,
dan konjungsi. Dalam penelitian konjungsi yang ditemukan adalah konjungsi
koordinatif yang teridiri atas konjungsi hubungan penambahan, hubungan
perlawanan, dan hubungan pemilihan. Selain itu konjungsi subordinatif juga
peneliti temukan dalam rubrik opoini surat kabar harian Suara Merdeka yang
terdiri atas hubungan waktu (hubungan waktu bersama, hubungan waktu batas
permulaan, dan hubungan batas akhir), hubungan syarat, hubungan tujuan,
hubungan konsesif, hubungan penyebab, hubungan akibat, hubungan cara,
hubungan penjelasan. Adapun kohesi lesikal yang peneliti temukan dalam rubrik
opini pada surat kabar harian Suara Merdeka yang terdiri atas repetisi, sinonim,
hiponim, kolokasi, dan ekuivalensi. Pada penelitian ini juga ditemukan koherensi,
dengan koherensi berpenanda yang terdiri atas koherensi intesitas, koherensi
kausalitas, koherensi kontras. Adapun koherensi tidak berpenanda yang peneliti
temukan hanya satu saja yang terdiri atas koherensi tidak berpenanda perincian.
Dalam perincian kohesi dan koherensi yang ditemukan, disimpulkan
bahwa penelitian ini lebih banyak ditemukan penanda konjungsi. Penanda
konjungsi lebih banyak ditemukan pada penelitian ini dibandingkan dengan
penelitian yang terdahulu. Kemudian penelitian ini merupakan pengembangan
dari penelitian yang terdahulu, dengan beberapa teori yang terbarukan serta
pendapat ahli yang berbeda. Diharapakan pada penelitian ini mampu menjadi
pengembang untuk penelitian-penelitian yang akan datang, hal ini ditandai dengan
99
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kohesi dan koherensi dengan penanda serta penggunaan yang ditemukan oleh
peneliti pada rubrik opini pada surat kabar harian Suara Merdeka edisi Juni 2021
merupakan wacana yang kohesif dan koheren.
5.2 Implikasi
Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah disampaikan, dapat
ditemukan implikasi sebagai berikut.
Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang baik tentang
pemahaman penanda serta penggunaan kohesi dan koherensi, berupa kohesi
gramatikal, kohesi leksikal dan koherensi berpenanda dan tidak berpenanda yang
terdapat pada rubrik opini. Kemudian dalam penelitian ini, menyajikan kajian
penggunaan kohesi dan koherensi sehingga dapat memberikan tambahan
pengetahuan pada pembaca tentang penanda hubung. Konteks dalam opini yang
merupakan wujud dari argumenasi penulis terhadap sesuatu hal yang sedang
terjadi memberikan perwujudtan bentuk penggunaan kohesi dan koherensi yang
berbeda-beda dalam penulisannya.
Kemudian dari hasil penelitian ini, bisa digunakan untuk membantu dalam
mencari atau menemukan penanda kohesi dan koherensi. Oleh karena itu, untuk
peneliti selanjutnya dalam mencari penanda kohesi dan kohersi khususnya dalam
rubrik opini pada surat kabar agar bisa dijadikan referensi atau acuan dalam
menyusun kalimat yang baik, sehingga ke depannya dapat lebih baik dalam
mengenal dan memahami penggunaan kohesi dan koherensi pada rubrik opini.
5.3 Saran
Saran untuk penelitian selanjutnya, Diharapkan untuk peneliti selanjutnya
agar lebik baik dalam melakukan penelitian dengan fokus mengenai kekohesi dan
kekoherensi dalam berbagai objek penelitian yang luas sehingga dimungkinkan ke
depan ditemukan penanda kohesi dan koherensi dalam objek wacana yang lain
seperti dalam surat kabar seperti tajuk rencana, tulisan iklan surat kabar atau
bagian dari isi berita itu sendiri. Peneliti lain juga bisa dalam meneliti terhadap
bentuk narasi, eksposisi, dan sejenisnya.
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