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Saya persembahkan skripsi ini untuk :
1. My Lord, My Saviour, Jesus Christ.
2. Kedua orang tua tercinta Aloysius Yohanes Teddy Harmeidjaya dan
Maria Magdalena Massa Mieke.
3. Keluarga, teman-teman, dan semua yang membaca tulisan ini.
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MOTO

“Ketika kamu berhasil, teman-temanmu akhirnya tahu siapa kamu. Namun ketika
kamu gagal, kamu akhirnya tahu siapa sesungguhnya teman-temanmu.”
(Aristoteles)

“Dalam kehidupan ini kita tidak dapat selalu melakukan hal yang besar...
Tetapi kita dapat melakukan banyak hal kecil dengan cinta yang besar.”
(Mother Theresa)

“Hargailah setiap detikmu...
Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian.”
(Dian Andriana Martiani Lova Aloysia)
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ABSTRAK

Aloysia, Dian Andriana Martiani Lova. 2017. Analisis Kohesi dan Koherensi
Karangan Narasi Siswa Kelas X Semester I SMA GAMA (Tiga Maret)
Yogyakarta Tahun Ajaran 2016/2017. Skripsi. Yogyakarta: Pendidikan
Bahasa Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Sanata Dharma.
Penelitian ini menganalisis kohesi dan koherensi dalam karangan narasi
siswa kelas X semester I SMA GAMA (Tiga Maret) Yogyakarta tahun ajaran
2016/2017. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan jenis-jenis kohesi, jenisjenis koherensi, dan ketidaktepatan kohesi dan koherensi yang terdapat dalam
karangan narasi. Data penelitian berupa kalimat yang mengandung kohesi dan
koherensi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan karangan
narasi yang bertema ‘pengalaman yang paling mengesankan’. Analisis data
dilakukan dalam tiga langkah, yaitu reduksi data, paparan data, verifikasi dan
penarikan kesimpulan.
Dari analisis data dapat diambil tiga kesimpulan. Pertama, kohesi yang
ditemukan adalah kohesi leksikal yang meliputi repetisi, sinonim, antonim,
hiponim, kolokasi, dan ekuivalensi; dan kohesi gramatikal yang meliputi
referensi, substitusi, elipsis, dan konjungsi. Kedua, koherensi yang ditemukan
adalah koherensi berpenanda yang meliputi koherensi kausalitas, koherensi
kontras, koherensi temporal, koherensi kronologis, koherensi perurutan, dan
koherensi intensitas; dan koherensi tidak berpenanda yang meliputi koherensi
perincian dan koherensi perian. Penanda kohesi yang tidak ditemukan adalah
konjungsi korelatif, sedangkan penanda koherensi yang tidak ditemukan adalah
koherensi aditif. Ketiga, ketidaktepatan kohesi dan koherensi yang ditemukan
adalah kalimat-kalimat yang kohesif tetapi tidak koheren, koheren tetapi tidak
kohesif, serta tidak kohesif dan tidak koheren.
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mengajukan saran bagi guru bahasa
Indonesia, siswa SMA kelas X, dan peneliti lain. Guru bahasa Indonesia
hendaknya lebih memberikan pemahaman secara cermat kepada siswa mengenai
kohesi dan koherensi terutama dalam hal ketepatan penggunaan konjungsi dalam
karangan, serta mengajarkan cara menulis karangan narasi yang baik dan benar
dengan memperhatikan ketepatan kohesi dan koherensi. Siswa SMA kelas X
hendaknya mau memperkaya pemahaman mengenai kohesi dan koherensi, serta
mau lebih banyak berlatih membuat karangan khususnya karangan narasi dengan
memperhatikan ketepatan kohesi terutama ketepatan penggunaan konjungsi.
Penelitian ini baru menjangkau karangan narasi dari siswa kelas X. Oleh karena
itu, peneliti lain hendaknya dapat melakukan penelitian lanjutan di kelas XI atau
kelas XII atau pada jenis karangan yang lain.
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ABSTRACT

Aloysia, Dian Andriana Martiani Lova. 2017. Cohesion and Coherence Analysis
of Narrative Writings Composed by The First Semester Grade X
Students at SMA GAMA (Tiga Maret) Yogyakarta Academic Year
2016/2017. Thesis. Yogyakarta: Indonesian Language and Literature
Education Study Program, Faculty of Teacher Training and Education,
Sanata Dharma University.
This research analyzed cohesion and coherence of narrative writings
composed by the first semester grade X students at SMA GAMA (Tiga Maret)
Yogyakarta academic year 2016/2017. The purpose of this study is to describe the
types of cohesion, the types of coherence, and the inaccuracy of cohesion and
coherence contained in the narrative writings. The research data is a sentence
containing cohesion and coherence. The data collection is done by collecting
narrative writings that themed 'the most impressive experience'. Data analysis is
done in three steps, namely reduction data, data exposure, verification and
conclusion.
From the data analysis can be taken three conclusions. First, the cohesion
found is a lexical cohesion that includes repetition, synonyms, antonyms,
hyponim, collocation, and equivalence; And grammatical cohesion that includes
references, substitutions, ellipsis, and conjunctions. Secondly, the coherence found
is the coherence of the mark which includes the coherence of causality, contrast
coherence, temporal coherence, chronological coherence, sequential coherence,
and intensity coherence; And uncoupled coherence which includes the coherence
of detail and coherence of the perian. Cohesion markers which is not found are
correlative conjunctions, while the coherent markers not found are additive
coherence. Third, the inappropriateness of cohesion and coherence found includes
cohesive but not coherent, coherent but not cohesive, and not cohesive and not
coherent sentences.
Based on the results of the research, researcher proposed for teachers of
Indonesian language, high school students of grade X, and other researchers.
Indonesian teachers should provide students with a better understanding of
cohesion and coherence properly, especially in terms of the accuracy of the use of
conjunctions in articles, and teach how to write good and correct narrative
writings by considering the accuracy of cohesion and coherence. High school
students of grade X should be willing to enrich the understanding of cohesion and
coherence, and practice more to make essays especially narrative writings by
considering the accuracy of cohesion, especially the accuracy of the use of
conjunctions. This research only reaches narrative writings of grade X students.
Therefore, other researchers should be able to do further research in grade XI or
grade XII or on other types of essay.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Menulis merupakan kegiatan kebahasaan yang paling kompleks bila
dibandingkan dengan tiga kemampuan lainnya seperti mendengarkan, berbicara,
dan membaca. Salah satu cara untuk mengukur kemampuan seseorang dalam
menulis

adalah

melalui

mengarang.

Pada

dasarnya

mengarang

adalah

penyampaian gagasan melalui tulisan (bahasa tulis). Tulisan atau karangan yang
penulis buat nantinya untuk dipahami pembaca. Agar ide dalam karangan atau
tulisan yang dibuat lebih mudah dipahami dan diterima oleh pembaca, setiap
kalimat yang mewakili ide tulisan harus disusun secara sistematis dan logis,
sehingga menghasilkan bahasa yang efektif dan komunikatif. Kekomunikatifan
bahasa tersebut salah satunya ditandai dengan adanya susunan kalimat yang
mengandung kohesi dan koherensi.
Kohesi dan koherensi ini berlaku untuk semua jenis karangan, termasuk
karangan narasi. Untuk menulis karangan narasi, kedua unsur tersebut adalah
unsur yang sangat penting apalagi karangan narasi merupakan sebuah karangan
yang penting dikuasai oleh setiap orang. Selain karena karangan narasi merupakan
wacana tulis yang paling tua dan paling awal bisa dikuasai, gaya penulisannya
juga cenderung subjektif dalam menyampaikan seperangkat peristiwa atau
pengalaman mengenai diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan urutan
waktu.
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Sebuah karangan yang baik pastilah memiliki keterkaitan yang jelas
antarkalimatnya serta memiliki kepaduan bentuk sehingga tercipta sebuah makna
yang utuh. Oleh karena itu, seharusnya kekohesifan dan kekoherensian
antarkalimat dalam karangan narasi juga harus diperhatikan agar tercipta suatu
bentuk wacana yang padu, utuh, koheren, serta bermakna. Apabila suatu karangan
memiliki tingkat kohesi dan koherensi yang tinggi maka akan menyebabkan
karangan tersebut menarik untuk dibaca. Namun pada kenyataannya, tidak semua
pelaku bahasa khususnya siswa kelas X SMA GAMA (Tiga Maret) Yogyakarta,
dapat memahami aspek-aspek tersebut sehingga tidak jarang ditemui karangan
yang tidak kohesif dan tidak koheren.
Berdasarkan

pengalaman

peneliti

ketika

melaksanakan

Program

Pengalaman Lapangan di SMA GAMA (Tiga Maret) Yogyakarta pada bulan
September 2016, peneliti menemukan karangan narasi yang dibuat oleh siswa
kelas X, tidak memiliki keterkaitan yang jelas antarkalimatnya dan masih kurang
memiliki kepaduan bentuk sehingga tercipta makna yang tidak utuh dan tidak
jelas dalam hubungan antarkalimatnya. Hal ini didukung dengan bukti wawancara
peneliti dengan guru bahasa Indonesia kelas X di sekolah tersebut yang
memperkuat argumen peneliti bahwa siswa kelas X di SMA GAMA (Tiga Maret)
Yogyakarta kemampuan menulis karangan narasinya memang tergolong rendah
bila dibandingkan dengan menulis karangan lainnya seperti karangan deskripsi
maupun karangan eksposisi. Hal ini menyebabkan karangan narasi yang mereka
buat menjadi terkesan aneh ketika dibaca.
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Dengan mengacu pada permasalahan di atas, peneliti bermaksud meneliti
bagaimana penggunaan kohesi dan koherensi dalam karangan narasi yang disusun
oleh siswa kelas X semester I di SMA GAMA (Tiga Maret) Yogyakarta tahun
ajaran 2016/2017. Peneliti memilih tema ‘pengalaman yang paling mengesankan’
atas dasar asumsi bahwa menulis pengalaman adalah hal yang paling mudah
dilakukan oleh siswa, khususnya siswa kelas X, karena tidak perlu menggunakan
imajinasi (mengada-ada), tetapi cukup menggunakan logika/penalaran dan
ingatan. Selain itu juga atas dasar bahwa setiap siswa pasti memiliki pengalaman
yang berkesan dan tidak dapat dilupakan sepanjang hidupnya. Materi menulis
karangan narasi ini didasarkan pada kurikulum yang berlaku di sekolah tersebut
yakni Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) kelas X dengan KD 4.1:
Menulis gagasan dengan menggunakan pola urutan waktu dan tempat dalam
bentuk paragraf naratif.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah
penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Jenis kohesi apa sajakah yang terdapat dalam karangan narasi yang
disusun oleh siswa kelas X semester I SMA GAMA (Tiga Maret)
Yogyakarta tahun ajaran 2016/2017?
2. Jenis koherensi apa sajakah yang terdapat dalam karangan narasi yang
disusun oleh siswa kelas X semester I SMA GAMA (Tiga Maret)
Yogyakarta tahun ajaran 2016/2017?
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3. Ketidaktepatan kohesi dan koherensi apa sajakah yang terdapat dalam
karangan narasi yang disusun oleh siswa kelas X semester I SMA GAMA
(Tiga Maret) Yogyakarta tahun ajaran 2016/2017?

1.3 Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Mendeskripsikan jenis-jenis kohesi yang terdapat dalam karangan narasi
yang disusun oleh siswa kelas X semester I SMA GAMA (Tiga Maret)
Yogyakarta tahun ajaran 2016/2017.
2. Mendeskripsikan jenis-jenis koherensi yang terdapat dalam karangan
narasi yang disusun oleh siswa kelas X semester I SMA GAMA (Tiga
Maret) Yogyakarta tahun ajaran 2016/2017.
3. Mendeskripsikan ketidaktepatan kohesi dan koherensi yang terdapat dalam
karangan narasi yang disusun oleh siswa kelas X semester I SMA GAMA
(Tiga Maret) Yogyakarta tahun ajaran 2016/2017.

1.4 Manfaat Penelitian
Sesuai dengan tujuan yang telah dipaparkan, manfaat yang dapat diperoleh
dari penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Manfaat Teoretis
Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu kebahasaan
terutama yang berkaitan dengan penerapan kohesi dan koherensi pada
karangan narasi.
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2. Manfaat Praktis
a. Bagi guru bahasa Indonesia, khususnya di SMA GAMA (Tiga Maret)
Yogyakarta
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada guru
untuk mengajarkan bahasa Indonesia dengan lebih optimal, terutama
dalam pembelajaran menulis karangan, khususnya karangan narasi
dengan memperhatikan ketepatan kohesi dan koherensi.
b. Bagi siswa SMA kelas X, khususnya di SMA GAMA (Tiga Maret)
Yogyakarta
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada siswa
agar dapat menyusun karangan narasi secara baik dan benar dengan
memperhatikan ketepatan kohesi dan koherensi.
c. Bagi peneliti lain
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan gambaran
bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian sejenis yang relevan.

1.5 Batasan Istilah
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa istilah. Istilah-istilah
itu dibatasi pengertiannya agar penelitian menjadi lebih terarah. Batasan istilah
yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
6

1. Karangan Narasi
Karangan narasi adalah karangan yang menceritakan suatu kejadian atau
peristiwa secara runtut berdasarkan urutan waktu.
2. Kohesi
Kohesi adalah kepaduan bentuk dan keserasian hubungan antara unsur
yang satu dengan unsur yang lain sehingga tercipta wacana yang baik dan
utuh.
3. Kohesi Leksikal
Kohesi leksikal adalah hubungan semantik antarunsur pembentuk wacana
dengan memanfaatkan unsur leksikal (Kushartanti, 2005: 98).
4. Kohesi Gramatikal
Kohesi gramatikal adalah hubungan semantis yang dimarkahi alat
gramatikal, digunakan dalam kaitannya dengan tata bahasa (Kushartanti,
2005: 96).
5. Koherensi
Koherensi adalah kesinambungan ide yang terdapat dalam sebuah wacana
yang memiliki hubungan timbal balik yang serasi antarunsur dalam
kalimat sehingga menjadi satu teks yang bermakna.
6. Koherensi Berpenanda
Koherensi berpenanda adalah koherensi yang diungkapkan dengan
ditandai konjungsi (Puspitasari, 2004: 15).
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7. Koherensi Tidak Berpenanda
Koherensi tidak berpenanda adalah koherensi yang secara tersurat tidak
ditandai konjungsi, namun dipahami dari hubungan antarkalimatnya
(Puspitasari, 2004: 15).

1.6 Sistematika Penyajian
Skripsi ini terdiri atas lima bab. Masing-masing bab menguraikan
penjelasan yang terbagi lagi ke dalam beberapa subbab. Bab I merupakan
pendahuluan. Bab ini memaparkan 6 hal, yaitu latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, dan sistematika
penyajian. Bab II merupakan tinjauan pustaka. Bab ini memaparkan 2 hal, yaitu
penelitian terdahulu yang relevan dan landasan teori. Bab III merupakan
metodologi penelitian. Bab ini memaparkan 6 hal, yaitu jenis penelitian, sumber
data dan data penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik
analisis data, dan triangulasi. Bab IV merupakan hasil analisis data dan
pembahasan. Bab ini memaparkan 3 hal, yaitu deskripsi data penelitian, analisis
data, dan pembahasan. Bab V merupakan penutup. Bab ini memaparkan 3 hal,
yaitu kesimpulan, implikasi, dan saran.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab tinjauan pustaka ini dipaparkan penelitian terdahulu yang
relevan dan landasan teori yang mencakup karangan narasi, kohesi, dan koherensi.
Kedua hal tersebut diuraikan pada subbab berikut ini.
2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan
Penelitian terdahulu yang relevan digunakan sebagai referensi melengkapi
teori-teori dari para ahli yang sekaligus sebagai pembeda dengan penelitian
sekarang. Penulis mengambil penelitian yang relevan dengan topik penelitian
penulis, yaitu penelitian Bangkit Sugeng Subagyo (2012) dan Yunita Christantri
(2012).
Bangkit Sugeng Subagyo (2012) melakukan penelitian dengan judul
Analisis Kohesi dan Koherensi Rubrik Tajuk Rencana pada Surat Kabar
SOLOPOS dan Relevansinya sebagai Bahan Ajar Pembelajaran Bahasa
Indonesia di SMA. Penelitian ini mengambil data dari tajuk rencana di surat kabar
SOLOPOS. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka
dengan menggunakan teknik analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa tajuk rencana harian SOLOPOS menggunakan kohesi leksikal dan kohesi
gramatikal. Dalam hal ini aspek dari kohesi, baik kohesi leksikal maupun kohesi
gramatikal memiliki peran dalam pembentukan teks dalam wacana, sehingga tajuk
rencana menjadi koheren. Tajuk rencana harian SOLOPOS memiliki relevansi
untuk digunakan dan dikembangkan sebagai bahan ajar pembelajaran bahasa
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Indonesia di SMA dilihat dari kesesuaian unsur-unsur penyusun tajuk rencana
dengan beberapa kompetensi dasar yang ada di tingkat pendidikan SMA,
menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dan keberadaan harian SOLOPOS
yang memasyarakat.
Hubungan penelitian ini dengan penelitian Bangkit Sugeng Subagyo yaitu,
penelitian Bangkit Sugeng Subagyo menganalisis kohesi dan koherensi rubrik
tajuk rencana pada surat kabar SOLOPOS, sedangkan penelitian ini lebih
berfokus pada menganalisis kohesi dan koherensi karangan narasi siswa kelas X
semester I di SMA GAMA (Tiga Maret) Yogyakarta.
Yunita Christantri (2012) melakukan penelitian dengan judul Analisis
Kohesi dan Koherensi Karangan Deskripsi Siswa Kelas X Semester I SMA
Pangudi Luhur St. Louis IX Sedayu Tahun Ajaran 2010/2011. Penelitian ini
mengambil data dari karangan deskripsi siswa kelas X semester I di SMA Pangudi
Luhur St. Louis IX Sedayu. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara
pemberian tugas kepada siswa untuk menyusun karangan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa dalam karangan deskripsi siswa kelas X semester I
ditemukan adanya kohesi dan koherensi. Kohesi yang terdapat dalam karangan
adalah kohesi leksikal yang meliputi: repetisi, sinonimi, antonimi, hiponimi,
ekuivalensi; dan kohesi gramatikal yang meliputi: referensi dan konjungsi.
Sedangkan koherensi yang terdapat dalam karangan adalah koherensi berpenanda
yang meliputi: koherensi kausalitas, koherensi kronologis, koherensi intensitas;
dan koherensi tidak berpenanda yang meliputi: koherensi perincian dan koherensi
perian.
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Hubungan penelitian ini dengan penelitian Yunita Christantri yaitu,
penelitian Yunita Christantri menganalisis kohesi dan koherensi karangan
deskripsi siswa kelas X semester I di SMA Pangudi Luhur St. Louis IX Sedayu,
sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada menganalisis kohesi dan koherensi
karangan narasi siswa kelas X semester I di SMA GAMA (Tiga Maret)
Yogyakarta.
Dari kedua penelitian terdahulu di atas dapat diketahui persamaan serta
perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya adalah sama-sama menganalisis
kohesi dan koherensi sedangkan perbedaannya terletak pada sumber data yang
digunakan. Penelitian Bangkit Sugeng Subagyo menggunakan sumber data berupa
rubrik tajuk rencana pada surat kabar SOLOPOS. Penelitian Yunita Christantri
menggunakan sumber data berupa karangan deskripsi siswa kelas X semester I di
SMA Pangudi Luhur St. Louis IX Sedayu. Penelitian ini menggunakan sumber
data berupa karangan narasi siswa kelas X semester I di SMA GAMA (Tiga
Maret) Yogyakarta.
Perbedaan lainnya yakni pada rumusan masalah yang dipaparkan.
Penelitian Bangkit Sugeng Subagyo menggunakan tiga rumusan masalah:
menganalisis (1) jenis-jenis kohesi, (2) jenis-jenis koherensi, dan (3) relevansi
tajuk rencana sebagai bahan ajar pembelajaran bahasa Indonesia di SMA.
Penelitian Yunita Christantri menggunakan dua rumusan masalah: menganalisis
(1) jenis-jenis kohesi, dan (2) jenis-jenis koherensi yang terdapat dalam karangan
deskripsi siswa kelas X semester I di SMA Pangudi Luhur St. Louis IX Sedayu.
Penelitian ini menggunakan tiga rumusan masalah: menganalisis (1) jenis-jenis
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kohesi, (2) jenis-jenis koherensi, serta (3) ketidaktepatan kohesi dan koherensi
yang terdapat dalam karangan narasi siswa kelas X semester I SMA GAMA (Tiga
Maret) Yogyakarta tahun ajaran 2016/2017. Kedua penelitian terdahulu tersebut
hanya berfokus pada menganalisis jenis kohesi dan jenis koherensinya, sementara
penelitian ini berfokus pada menganalisis jenis kohesi dan jenis koherensi sampai
pada menganalisis ketidaktepatan kohesi dan koherensi yang terdapat dalam
karangan narasi tersebut.

2.1 Landasan Teori
Penelitian ini menggunakan sejumlah teori sebagai landasan dalam
mencapai tujuan. Adapun teori-teori yang tersusun adalah (1) karangan narasi,
(2) kohesi, (3) koherensi, (4) pertalian kohesi dan koherensi.

2.1.1

Karangan Narasi
Karangan merupakan bahasa tulis yang terdiri dari rangkaian kata demi

kata sehingga menjadi sebuah kalimat, paragraf, dan akhirnya menjadi sebuah
wacana yang dibaca dan dipahami. Karangan dibedakan menjadi lima jenis, yaitu
narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Dari kelima jenis karangan
tersebut, peneliti memilih jenis karangan narasi disesuaikan dengan topik
penelitian yang diambil.
Menurut Keraf (2007: 135-136), karangan narasi adalah suatu bentuk
wacana yang berusaha mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa sehingga
tampak seolah-olah pembaca melihat atau mengalami sendiri peristiwa itu. Narasi
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dikatakan pula sebagai suatu bentuk wacana yang berusaha menggambarkan
dengan sejelas-jelasnya kepada pembaca suatu peristiwa yang telah terjadi.
Keraf (2007: 136-138) mengemukakan ada dua jenis karangan narasi,
yaitu: a) narasi ekspositoris dan b) narasi sugestif.
a. Narasi ekspositoris, yaitu narasi yang bertujuan untuk menggugah
pikiran para pembaca untuk mengetahui apa yang dikisahkan. Narasi ini berusaha
menyampaikan informasi mengenai berlangsungnya suatu peristiwa. Sebagai
sebuah bentuk narasi, narasi ekspositoris mempersoalkan tahap-tahap kejadian,
rangkaian-rangkaian perbuatan kepada para pembaca atau pendengar. Runtun
kejadian atau peristiwa yang disajikan dimaksudkan untuk menyampaikan
informasi guna memperluas pengetahuan pembaca. Contoh: narasi tentang
pembuatan kapal.
Sebagai sebuah bentuk narasi, narasi ekspositoris sendiri memiliki dua
sifat, yaitu (1) narasi ekspositoris yang bersifat khas atau khusus, dan (2) narasi
ekspositoris yang bersifat generalisasi. Kedua jenis narasi ekspositoris tersebut
dijelaskan sebagai berikut.
1) Narasi ekspositoris yang bersifat khas atau khusus
Narasi ini berusaha menceritakan suatu peristiwa yang khas, yang hanya
terjadi satu kali. Peristiwa yang khas adalah peristiwa yang tidak dapat diulang
kembali karena merupakan pengalaman atau kejadian pada suatu waktu tertentu
saja. Contohnya adalah suatu wacana naratif yang menceritakan pengalaman
seseorang yang pertama kali masuk sebuah perguruan tinggi, pertama kali
mengarungi samudra luas, pengalaman seorang gadis yang pertama kali menerima
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curahan kasih dari seorang pria idamannya, dan lain sebagainya. Semuanya
merupakan peristiwa yang khas yang dikisahkan dalam sebuah narasi yang khusus
(Keraf, 2007: 137).
2) Narasi ekspositoris yang bersifat generalisasi
Narasi ini berusaha menyampaikan suatu proses yang umum, yang dapat
dilakukan siapa saja, dan dapat pula dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya
adalah suatu wacana naratif yang menceritakan bagaimana seorang menyiapkan
nasi goreng, membuat roti, dan sebagainya. Narasi ini menyampaikan proses yang
umum, yang dapat dilakukan siapa saja, dan dapat dilakukan berulang kali (Keraf,
2007: 137).
b. Narasi sugestif, yaitu narasi yang bertujuan untuk memberi makna atas
peristiwa atau kejadian sebagai suatu pengalaman. Narasi sugestif selalu
melibatkan daya khayal (imajinasi). Rangkaian peristiwa yang disajikan adalah
untuk merangsang daya khayal para pembaca. Dengan membaca, pembaca akan
dapat menarik suatu makna baru di luar apa yang diungkapkan secara eksplisit.
Contoh: narasi tentang biografi seseorang.

Berikut perbedaan narasi ekspositoris dan narasi sugestif menurut Keraf (2007:
138–139).

No.
1.

Narasi Ekspositoris
Memperluas pengetahuan.

Narasi Sugestif
Menyampaikan suatu makna atau
suatu amanat yang tersirat.

2.

Menyampaikan informasi mengenai Menimbulkan daya khayal.
suatu kejadian.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
14

3.

4.

Didasarkan pada penalaran untuk

Penalaran hanya berfungsi sebagai

mencapai kesepakatan rasional.

alat untuk menyampaikan makna.

Bahasanya lebih condong ke bahasa Bahasanya lebih condong ke bahasa
informatif dengan menitikberatkan

figuratif dengan menitikberatkan

pada penggunaan kata-kata

pada penggunaan kata-kata

denotatif.

konotatif.

Berdasarkan dua jenis karangan narasi di atas, dapat disimpulkan bahwa
karangan narasi mengarah pada satu pengertian yaitu karangan yang menceritakan
suatu kejadian atau peristiwa secara runtut berdasarkan urutan waktu. Penelitian
ini berfokus pada karangan narasi ekspositoris yang bersifat khas sesuai dengan
tema karangan yakni ‘pengalaman yang paling mengesankan’.

2.1.2

Kohesi
Bahasa itu terdiri atas bentuk dan makna. Hubungan dalam wacana dapat

dibedakan menjadi dua jenis, yaitu hubungan bentuk yang disebut kohesi dan
hubungan makna atau hubungan semantis yang disebut koherensi (Sumarlam,
2003: 23). Suatu bentuk teks/wacana dikatakan bersifat kohesif apabila terdapat
kesesuaian antara bentuk bahasa (language form) dengan konteksnya (situasi
internal bahasa).

2.1.2.1 Pengertian Kohesi
Dalam menyusun karangan dibutuhkan kepaduan hubungan bentuk
antarkalimat agar menimbulkan rasa kohesi dan kepaduan hubungan makna agar
menimbulkan rasa koherensi. Kohesi adalah hubungan antarkalimat di dalam
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sebuah wacana, baik dalam skala gramatikal maupun dalam skala leksikal tertentu
yang tarik-menarik antarkalimat dalam paragraf sehingga kalimat-kalimat itu
tidak saling bertentangan, tetapi tampak menyatu dan bersama-sama mendukung
pokok pikiran paragraf.
Menurut Darma (2014: 7), kohesi merupakan keserasian hubungan antara
unsur linguistik yang satu dengan unsur linguistik yang lain dalam sebuah
wacana. Kohesi dapat ditinjau dari hubungan antara kata, frasa, atau kalimat
dengan sesuatu perkataan dalam wacana tersebut. Kohesi dapat mewujudkan
kesinambungan antara bagian teks yang satu dengan bagian teks yang lain
sehingga membentuk satu kesatuan.
Djajasudarma (2006: 52) menegaskan bahwa kohesi adalah keserasian
hubungan antara unsur yang satu dan unsur yang lain dalam wacana sehingga
terciptalah pengertian yang apik atau koheren. Kohesi merujuk pada perpautan
bentuk, sedangkan koherensi merujuk pada perpautan makna. Menurut Tarigan
(2009: 92), kohesi merupakan aspek bentuk yang mengacu kepada aspek formal
bahasa yakni bagaimana proposisi-proposisi berhubungan satu sama lainnya untuk
membentuk suatu teks. Sementara menurut Alwi dkk. (2003: 427), kohesi
merupakan hubungan antarproposisi yang dinyatakan secara eksplisit oleh unsurunsur gramatikal dan semantik dalam kalimat-kalimat yang membentuk wacana.
Paragraf dianggap memiliki kohesi (kesatuan) jika kalimat-kalimat dalam
paragraf itu tidak terlepas dari topiknya atau selalu relevan dengan topiknya.
Artinya, setiap paragraf hanya mengandung satu pokok pikiran atau satu gagasan
utama. Oleh karena itu, setiap kalimat yang membentuk paragraf harus ditata
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secara cermat agar tidak ada satu kalimat pun yang menyimpang dari gagasan
utama paragraf tersebut. Jika dalam satu paragraf itu ada satu atau lebih kalimat
yang menyimpang dari gagasan utama paragraf itu, tentu paragraf menjadi tidak
utuh, tidak berkaitan, dan mengganggu kelancaran pembacaan karena terasa
sumbang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kohesi adalah kepaduan
bentuk dan keserasian hubungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain
sehingga tercipta wacana yang baik dan utuh.

2.2.2.2 Kohesi Leksikal
Kohesi leksikal adalah hubungan semantik antarunsur pembentuk wacana
dengan memanfaatkan unsur leksikal (Kushartanti, 2005: 98). Hubungan kohesif
yang diciptakan dengan pilihan kata yang serasi, menyatakan hubungan makna
atau relasi semantik antara satuan lingual yang satu dengan satuan lingual yang
lain dalam wacana. Menurut Tarigan (2009: 98), kohesi leksikal terdiri dari enam
unsur, yaitu:
a. Repetisi
Repetisi adalah kohesi leksikal yang berupa pengulangan konstituen yang
telah disebut (Baryadi, 2002: 25). Kata yang dianggap penting pada kalimat yang
menjadi pusat perhatian disebutkan kembali pada kalimat yang lain dengan tujuan
untuk memberi penekanan.
Contoh:
Para pemuda Indonesia, pemuda Jawa, pemuda Batak, pemuda Ambon,
dan lain-lain turut berjuang menantang penjajah, memperjuangkan
kemerdekaan di Nusantara ini (Tarigan, 2009: 98).
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Pada contoh di atas terdapat repetisi atau pengulangan kata pemuda
sebagai bentuk penanda kohesi leksikal.
b. Sinonim
Sinonim adalah kohesi leksikal yang berupa relasi makna leksikal yang
mirip antara konstituen yang satu dengan konstituen yang lain (Baryadi, 2002:
27).
Contoh:
Mereka semua merupakan pahlawan, pejuang yang tidak kenal menyerah
(Tarigan, 2009: 98).
Pada contoh di atas terdapat sinonim kata pahlawan dan pejuang sebagai
bentuk penanda kohesi leksikal.
c. Antonim
Antonim adalah kohesi leksikal yang berupa relasi makna leksikal yang
bersifat kontras atau berlawanan antara konstituen yang satu dengan konstituen
yang lain (Baryadi, 2002: 28).
Contoh:
Para pejuang ini adalah putra dan putri yang gagah perkasa (Tarigan,
2009: 98).
Pada contoh di atas terdapat antonim kata putra dan putri sebagai bentuk
penanda kohesi leksikal.
d. Hiponim
Hiponim adalah kohesi leksikal yang berupa relasi makna leksikal yang
bersifat hierarkis antara konstituen yang satu dengan konstituen yang lain
(Baryadi, 2002: 26). Satuan bahasa yang digunakan memiliki makna yang
dianggap merupakan bagian dari makna satuan lingual yang lain.
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Contoh:
Mereka juga mempertahankan Pancasila, yaitu: Ketuhanan Yang
Mahaesa; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan Indonesia;
Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan; dan Keadilan Sosial bagi seluruh
Rakyat Indonesia (Tarigan, 2009: 98-99).
Pada contoh di atas terdapat hiponim: Pancasila – Ketuhanan Yang
Mahaesa; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan
yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan;
dan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia sebagai bentuk penanda
kohesi leksikal.
e. Kolokasi
Kolokasi atau sanding kata adalah kohesi leksikal yang berupa relasi
makna yang berdekatan antara konstituen yang satu dengan konstituen yang lain
(Baryadi, 2002: 28). Pilihan kata yang digunakan biasanya dipakai dan dituliskan
secara berdampingan.
Contoh:
Mereka semua berjuang mempertahankan rasa ke-Indonesia-an yang
utuh: berbangsa, bertanah air, dan berbahasa satu yaitu Indonesia
(Tarigan, 2009: 98).
Pada contoh di atas terdapat kolokasi: ke-Indonesia-an yang utuh –
berbangsa, bertanah air, dan berbahasa satu yaitu Indonesia sebagai bentuk
penanda kohesi leksikal.
f. Ekuivalensi
Ekuivalensi adalah hubungan kesepadanan antara satuan lingual tertentu
dengan satuan lingual yang lain dalam sebuah paradigma (Sumarlam, 2003: 46).
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Dalam hal ini, sejumlah kata hasil proses afiksasi dari morfem asal yang sama
menunjuk adanya hubungan kesepadanan.
Contoh:
Mereka berjuang mati-matian. Perjuangan mereka telah berhasil. Tidak
sedikit pemuda yang mengorbankan jiwa dan raga mereka.
Pengorbanan mereka tidak sia-sia (Tarigan, 2009: 99).
Pada contoh di atas terdapat ekuivalensi kata berjuang dan perjuangan
serta kata mengorbankan dan pengorbanan sebagai bentuk penanda kohesi
leksikal.

2.2.2.3 Kohesi Gramatikal
Kohesi gramatikal adalah hubungan semantis yang dimarkahi alat
gramatikal, digunakan dalam kaitannya dengan tata bahasa (Kushartanti, 2005:
96). Menurut Halliday dan Hasan (dalam Mulyana, 2005: 27), kohesi gramatikal
terdiri dari empat unsur, yaitu:
a. Referensi
Referensi adalah bagian kohesi gramatikal yang berkaitan dengan
penggunaan kata atau kelompok kata untuk menunjuk kata atau kelompok kata
atau satuan gramatikal lainnya (Ramlan, 1993: 12).
Menurut Tarigan (2009: 94-96), aspek referensi ada pada bentuk-bentuk
pronomina atau kata ganti sebagai berikut:
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1) Kata Ganti Persona
Kata ganti persona adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan
kata benda orang dengan kata benda lain, misal: saya, aku, kita, kami, engkau,
kamu, kau, kalian, anda, dia, mereka (Tarigan, 2009: 94).
Contoh:
Ani, Berta, dan Clara sedang duduk-duduk di beranda depan rumah Pak
Dadi. Mereka sedang asyik berbincang-bincang. Sebenarnya mereka sedang
menanti saya dan Gondo untuk belajar bersama-sama. Saya tiba dan menyapa
mereka dengan ucapan selamat sore. Gondo belum juga tiba. Mungkin dia
terlambat datang karena mobilnya mogok. Sebentar kemudian dia pun tiba.
“Maaf, saya terlambat, tadi kendaraan padat benar di jalan. Mungkin kalian
sudah jengkel menanti saya!” Ani menjawab dengan senyum, “Tidak apa-apa,
kami memaafkan kamu, Gondo! Teman-teman, mari kita mulai membicarakan
dan mengerjakan pekerjaan rumah kita: pelajaran bahasa Indonesia.” Kami asyik
berdiskusi, dan semua tugas dapat kami selesaikan dengan baik (Tarigan, 2009:
94).
Pada contoh di atas terdapat kata ganti persona yakni mereka, saya, dia,
kalian, kami, kamu, dan kita sebagai bentuk penanda kohesi gramatikal.
2) Kata Ganti Penunjuk/Demonstratif
Kata ganti penunjuk adalah kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan
letak sesuatu (benda), misal: ini, itu, sini, situ, sana, di sini, di situ, di sana, ke
sini, ke situ, ke sana (Tarigan, 2009: 95).
Contoh:
Ini rumah kami. Kami tinggal di sini sejak tahun 1962. Tamu-tamu dari
Sumatera sering datang ke sini dan menginap beberapa lama di sini.
Itu rumah Eva. Di situ dia tinggal bersama mertuanya. Kami sering
bertamu ke situ.
Di sebelah sana ada pasar. Di sana dijual segala kebutuhan sehari-hari.
Kami selalu berbelanja ke sana. Di sana hanya barang-barang agak murah
(Tarigan, 2009: 95).
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Pada contoh di atas terdapat kata ganti penunjuk/demonstratif yakni ini, di
sini, ke sini, itu, di situ, ke situ, sana, di sana, dan ke sana sebagai bentuk penanda
kohesi gramatikal.
3) Kata Ganti Komparatif
Kata ganti komparatif adalah kata ganti yang digunakan untuk
membandingkan sesuatu dengan hal lain yang memiliki kemiripan, misal: sama,
persis, identik, serupa, segitu serupa, selain, berbeda, yang demikian (Rani dkk,
2006: 104).
Contoh:
Sudah dua tahun, Ali ditinggal mati Sumiati. Sekarang, dia mendapat
pacar baru. Mirip benar wajahnya dengan Sumiati, gadis yang pernah dicintainya
itu (Rani dkk, 2006: 104).
Saya prihatin melihat tingkah laku mabuk-mabukan anak-anak muda
sekarang ini. Dulu, ketika saya masih muda, saya tak pernah melakukan yang
demikian (Rani dkk, 2006: 104).
Pada contoh di atas terdapat kata ganti bandingan/komparatif yakni mirip
dan yang demikian sebagai bentuk penanda kohesi gramatikal.
4) Kata Ganti Empunya
Kata ganti empunya adalah kata ganti yang digunakan sebagai pengganti
kepemilikan, misal: -ku, -mu, -nya. Bentuk-bentuk -ku, -mu, -nya disebut juga
bentuk enklitis (Tarigan, 2009: 95).
Contoh:
Anakku, anaknya melanjutkan studi di Jakarta. Anakmu kuliah di mana?
(Tarigan, 2009: 95).
Pada contoh di atas terdapat kata ganti empunya yakni -ku, -nya, dan -mu
sebagai bentuk penanda kohesi gramatikal.
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5) Kata Ganti Penanya
Kata ganti penanya adalah kata ganti yang digunakan untuk menanyakan
waktu, tempat, orang, atau keadaan, misal: apa, siapa, mana (Tarigan, 2009: 95).
Contoh:
Apa yang kamu cari di sini?
Siapa yang kamu pilih menjadi teman hidupmu? Pikirkan baik-baik hal
ini, supaya jangan menyesal di kemudian hari. Apakah kamu menyadari untuk
apa dan untuk siapa kamu bekerja keras?
Mana yang kamu pilih, kekayaan atau ketentraman hidup? Atau
keduanya? (Tarigan, 2009: 95)
Pada contoh di atas terdapat kata ganti penanya yakni apa, siapa, dan
mana sebagai bentuk penanda kohesi gramatikal.
6) Kata Ganti Tak Tentu
Kata ganti tak tentu adalah kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan
sesuatu yang belum jelas jumlah dan bentuknya. Kata-kata tersebut menggantikan
atau menunjukkan benda atau orang dalam keadaan yang tidak tentu atau umum,
misal: siapa-siapa, masing-masing, apa-apa, sesuatu, seseorang, para (Tarigan,
2009: 96).
Contoh:
Siapa-siapa yang turut berdarmawisata ke Pantai Pangandaran ditentukan
oleh kepala sekolah kami. Kepada para pengikut diberikan sesuatu yang sangat
menggembirakan. Selain tidak dipungut bayaran, kepada masing-masing
pengikut diberi uang saku sepuluh ribu rupiah. Sesuatu yang diharapkan dari
seseorang selama ini telah menjadi kenyataan. Tidak ada yang lebih
menggembirakan hati seseorang selain daripada memperoleh apa-apa yang
diharapkan dan dicita-citakan sebelumnya. “Pucuk dicinta, ulam pun tiba.” Kata
pepatah orang tua kita, bukan? (Tarigan, 2009: 96)
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Pada contoh di atas terdapat kata ganti tak tentu yakni siapa-siapa, para,
sesuatu, masing-masing, seseorang, dan apa-apa sebagai bentuk penanda kohesi
gramatikal.
b. Substitusi
Substitusi adalah proses dan hasil penggantian unsur bahasa oleh unsur
lain dalam satuan yang lebih besar. Penggantian dilakukan untuk memperoleh
unsur pembeda atau menjelaskan struktur tertentu (Kridalaksana, 1984: 100).
Substitusi ini misalnya sama, seperti itu, sedemikian rupa, demikian, begitu,
melakukan hal yang sama.
Contoh:
Saya dan paman masuk ke warung kopi. Paman memesan kopi susu. Saya
juga mau satu. Keinginan kami rupanya sama.
Paman bercita-cita untuk menyekolahkan anak-anaknya ke perguruan
tinggi agar mereka menjadi sarjana yang berguna bagi keluarga dan masyarakat
serta memperoleh penghasilan yang cukup. Oleh karena itu, paman bekerja
membanting tulang mencari uang buat biaya anak-anaknya itu. Saya rasa cita-cita
yang demikian merupakan cita-cita semua orang tua. Orang tua di kampung kami
melakukan hal yang sama demi masa depan anak-anak mereka. Cita-cita seperti
itu adalah lumrah dan tidak terlalu utopis. Upaya seperti itu sangat terpuji. Yang
menjadi masalah sekarang, apakah anak-anak dapat merasakan perasaan orang tua
mereka? Kita tentunya mengharapkan begitu (Tarigan, 2009: 96-97).
Pada contoh di atas terdapat substitusi yakni satu, sama, yang demikian,
hal yang sama, seperti itu, dan begitu sebagai bentuk penanda kohesi gramatikal.
c. Elipsis
Elipsis adalah proses penghilangan kata atau satuan-satuan kebahasaan
lain. Bentuk atau unsur yang dilesapkan dapat diperkirakan ujudnya dari konteks
bahasa atau konteks luar bahasa (Kridalaksana, 1984: 40). Elipsis juga merupakan
penggantian unsur kosong (zero, yang biasa ditandai dengan simbol Ø), yaitu

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
24

unsur yang sebenarnya ada tetapi sengaja dihilangkan atau disembunyikan dengan
tujuan untuk mendapatkan kepraktisan bahasa.
Contoh:
Eva dan Gery senang sekali mendaki gunung sebagai sport utama mereka.
Justru Fries dan Ninon sebaliknya; mereka senang memancing. Setiap hari
Minggu Fries dan Ninon pergi memancing ke Situ Lembang. Mereka membawa
perangkat pancing beberapa buah. Minggu yang lalu saya meminjam satu. Siapa
yang memperoleh ikan lebih dari dua puluh kilo diberi hadiah sebuah radio
transistor oleh pemilik pemancingan itu. Minggu yang lalu justru Fries pula yang
berhasil. Apakah Anda pernah juga memancing ke Situ Lembang pada hari
Minggu atau pada hari-hari libur lainnya? Belum, bukan? Aduh, sayang sekali!
Cobalah sekali-sekali. Pasti menyenangkan (Tarigan, 2009: 97).
Pada contoh di atas terdapat elipsis yakni sebaliknya, satu, belum, sayang
sekali, cobalah, dan menyenangkan sebagai bentuk penanda kohesi gramatikal.
d. Konjungsi
Konjungsi disebut juga kata penghubung atau kata sambung. Konjungsi
merupakan kata tugas yang berfungsi untuk menghubungkan antarklausa,
antarkalimat, dan antarparagraf. Menurut Mulyana (2005: 29), konjungsi adalah
bentuk atau satuan kebahasaan yang berfungsi sebagai penyambung, perangkai,
atau penghubung antara kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan
klausa, kalimat dengan kalimat, atau paragraf dengan paragraf.
Dalam bahasa Indonesia, konjungsi dapat dikelompokkan ke dalam dua
bentuk, yakni konjungsi intrakalimat dan konjungsi antarkalimat. Konjungsi
intrakalimat disebut juga kata penghubung antarklausa yang merupakan kata yang
menghubungkan klausa induk dan klausa anak. Pada konjungsi intrakalimat atau
antarklausa ini, terdapat tiga jenis kata penghubung atau konjungsi, yakni
konjungsi koordinatif, konjungsi korelatif, dan konjungsi subordinatif. Hal ini
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berbeda dengan konjungsi antarkalimat yang digunakan untuk menghubungkan
kata yang satu dengan kata lainnya yang berada dalam kalimat berbeda. Kata
penghubung antarklausa umumnya terletak di tengah-tengah kalimat, antara induk
kalimat dan anak kalimat. Untuk kata penghubung antarkalimat, biasanya terletak
di awal kalimat, setelah tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Sementara kata
penghubung antarparagraf, diletakkan di awal paragraf. Menurut Alwi dkk. (2010:
301), jenis-jenis konjungsi adalah sebagai berikut:
1) Konjungsi Koordinatif
Konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur
kebahasaan atau lebih dan kedua unsur itu memiliki status sintaktis yang sama
(Alwi dkk., 2010: 303). Konjungsi ini menghubungkan dua atau lebih unsur
kalimat yang setara atau sederajat kedudukannya. Yang dimaksud dengan
sederajat adalah sama atau seimbang. Frasa, klausa, atau kalimat yang
berkedudukan setara tersebut apabila dipisah salah satunya tetap bisa berdiri
sendiri. Baik anak kalimat maupun induk kalimat apabila dipisah akan dapat
berdiri sendiri dan bermakna.
Alwi dkk. (2010: 303), membagi lagi jenis konjungsi koordinatif menjadi
konjungsi koordinatif penambahan/aditif yang ditandai dengan konjungsi
misalnya dan, konjungsi koordinatif pemilihan/disjungtif yang ditandai dengan
konjungsi misalnya atau, dan konjungsi koordinatif perlawanan/adversatif yang
ditandai dengan konjungsi misalnya tetapi.
Contoh konjungsi koordinatif dalam kalimat:
(a) Dia mencari saya dan adik saya (Alwi dkk., 2010: 303).
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(b) Aku yang datang ke rumahmu atau Kamu yang datang ke rumahku?
(Alwi dkk., 2010: 303)
(c) Sebenarnya anak itu pandai, tetapi malas (Alwi dkk., 2010: 303).
Pada contoh (a) terdapat konjungsi dan yang menandai adanya hubungan
penambahan. Pada contoh (b) terdapat konjungsi atau yang menandai adanya
hubungan pemilihan. Pada contoh (c) terdapat konjungsi tetapi yang menandai
adanya hubungan perlawanan.
2) Konjungsi Korelatif
Konjungsi korelatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua kata,
frasa, atau klausa dan kedua unsur itu memiliki status sintaktis yang sama (Alwi
dkk., 2010: 304). Meskipun memiliki status sintaktis yang sama seperti konjungsi
koordinatif, konjungsi korelatif berbeda dengan konjungsi koordinatif. Konjungsi
korelatif selalu hadir berpasangan dan memiliki hubungan timbal balik. Bentuk
konjungsi ini terbelah, maksudnya terdiri atas dua bagian yang dipisahkan oleh
salah satu kata, frasa, atau klausa yang dihubungkan. Konjungsi ini misalnya baik
… maupun …, entah … entah …, tidak hanya … tetapi juga …, bukan hanya …
melainkan juga …, sedemikian rupa sehingga …, jangankan …, … pun ….
Contoh konjungsi korelatif dalam kalimat:
(a) Baik yang digantikan maupun pengganti harus dipertemukan pada
saat itu (Tarigan, 2009: 98).
(b) Entah disetujui entah tidak, dia tetap akan mengusulkan gagasannya
(Alwi dkk., 2010: 304).
Pada contoh (a) terdapat konjungsi baik … maupun … yang menandai
adanya hubungan korelatif. Pada contoh (b) terdapat konjungsi entah … entah …
yang menandai adanya hubungan korelatif. Korelatif berarti mempunyai
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hubungan timbal balik. Jika kata baik atau maupun; entah yang pertama atau
entah yang kedua dihilangkan, tidak ada lagi hubungan timbal balik.
3) Konjungsi Subordinatif
Konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur
kebahasaan atau lebih dan kedua unsur itu tidak memiliki status sintaktis yang
sama (Alwi dkk., 2010: 305). Konjungsi ini menghubungkan dua atau lebih unsur
kalimat yang tidak setara atau tidak sederajat kedudukannya. Yang dimaksud
dengan tidak sederajat adalah tidak sama atau tidak seimbang. Frasa, klausa, atau
kalimat yang berkedudukan tidak setara tersebut apabila dipisah salah satunya
tidak bisa berdiri sendiri. Klausa dibagi menjadi anak kalimat dan induk kalimat.
Umumnya, yang tidak dapat berdiri sendiri (tidak bermakna) adalah klausa anak
atau anak kalimat. Ciri anak kalimat ditandai adanya konjungsi yang ada di
depannya. Anak kalimat tidak bermakna apabila dipisah atau tidak terhubung
dengan induk kalimat.
Alwi dkk. (2010: 305), membagi juga jenis konjungsi subordinatif di
antaranya konjungsi subordinatif waktu yang ditandai dengan konjungsi misalnya
setelah, sesudah, sebelum; konjungsi subordinatif syarat yang ditandai dengan
konjungsi misalnya jika, kalau, apabila, asalkan; dan konjungsi subordinatif
konsesif yang ditandai dengan konjungsi misalnya meskipun, walaupun, biarpun,
sekalipun, kendatipun; konjungsi subordinatif penyebaban yang ditandai dengan
konjungsi misalnya sebab, karena; konjungsi subordinatif pengakibatan yang
ditandai dengan konjungsi misalnya sehingga; dan konjungsi subordinatif
penjelasan yang ditandai dengan konjungsi misalnya bahwa.
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Contoh konjungsi subordinatif dalam kalimat:
(a) Sesudah membaca surat keputusan itu dia merasa gembira (Tarigan,
2009: 98).
(b) Saya akan naik haji jika tanah saya laku (Alwi dkk., 2010: 305).
(c) Pembangunan tetap berjalan terus meskipun dana makin menyempit
(Alwi dkk., 2010: 305).
(d) Hari ini dia tidak masuk kantor karena sakit (Alwi dkk., 2010: 305).
(e) Ayah belum mengirim uang sehingga kami belum dapat membayar
uang kuliah (Alwi dkk., 2010: 305).
(f) Akhirnya dia mengetahui dengan pasti bahwa dia dipindahkan ke kota
yang lebih besar dan ramai (Tarigan, 2009: 98).
Pada contoh (a) terdapat konjungsi sesudah yang menandai adanya
hubungan waktu. Pada contoh (b) terdapat konjungsi jika yang menandai adanya
hubungan syarat. Pada contoh (c) terdapat konjungsi meskipun yang menandai
adanya hubungan konsesif. Pada contoh (d) terdapat konjungsi karena yang
menandai adanya hubungan penyebaban. Pada contoh (e) terdapat konjungsi
sehingga yang menandai adanya hubungan pengakibatan. Pada contoh (f) terdapat
konjungsi bahwa yang menandai adanya hubungan penjelasan.
4) Konjungsi Antarkalimat
Konjungsi antarkalimat adalah konjungsi yang menghubungkan satu
kalimat dengan kalimat yang lain (Alwi dkk., 2010: 305). Konjungsi antarkalimat
selalu memulai kalimat yang baru dan tentu saja huruf pertamanya ditulis dengan
huruf kapital. Konjungsi ini misalnya sesudah itu, selanjutnya, bahkan, namun,
akan tetapi.
Contoh konjungsi antarkalimat:
(a) Mereka berbelanja ke Glodok. Sesudah itu, mereka pergi ke
saudaranya di Ancol (Alwi dkk., 2010: 306).
(b) Pak Amir sudah tahu tentang soal itu. Bahkan, dia sudah mulai
menanganinya (Alwi dkk., 2010: 306).
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(c) Keadaan memang sudah mulai aman. Akan tetapi, kita harus tetap
waspada (Alwi dkk., 2010: 306).
Pada contoh (a) terdapat konjungsi sesudah itu yang menandai adanya
hubungan antarkalimat yakni kalimat tersebut dengan kalimat sebelumnya. Pada
contoh (b) terdapat konjungsi bahkan yang menandai adanya hubungan
antarkalimat yakni kalimat tersebut dengan kalimat sebelumnya. Pada contoh
(c) terdapat konjungsi akan tetapi yang menandai adanya hubungan antarkalimat
yakni kalimat tersebut dengan kalimat sebelumnya.

2.1.3

Koherensi
Koherensi diartikan sebagai kekompakan atau kepaduan hubungan antara

sebuah kalimat dengan kalimat lain yang membentuk paragraf demi paragraf di
dalam karangan. Kesatuan yang baik dapat terpenuhi apabila semua kalimat yang
membangunnya hanya menyatakan satu pikiran saja. Kepaduan itu terjadi apabila
hubungan timbal balik antara kalimat-kalimat yang membangun paragraf itu baik,
wajar, dan mudah dipahami.

2.1.3.1 Pengertian Koherensi
Sebuah paragraf yang padu dapat dicapai jika jalinan kalimat-kalimatnya
terangkai dengan baik. Hal ini dikarenakan suatu paragraf bukanlah sekumpulan
kalimat yang berdiri sendiri terlepas dari gagasan pokoknya. Penyusunan sebuah
paragraf harus dibangun melalui kalimat-kalimat yang logis, teratur, dan saling
berkaitan agar pembaca dapat memahami jalan pikiran penulis.
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Menurut Darma (2014: 7), koherensi merupakan kesinambungan ide yang
terdapat dalam sebuah wacana sehingga menjadi satu teks yang bermakna.
Koherensi merupakan asas dalam pengembangan wacana karena tanpa makna,
teks tidak dianggap sebagai wacana. Keraf (1984: 38) mengatakan bahwa
koherensi merupakan hubungan timbal balik yang serasi antarunsur dalam
kalimat.
Brown dan Yule (dalam Mulyana, 2005: 30) menegaskan bahwa koherensi
berarti kepaduan dan keterpahaman antarsatuan dalam suatu teks atau tuturan.
Menurut Tarigan (2009: 92), koherensi adalah aspek makna yang mengacu pada
aspek ujaran atau yang menggambarkan bagaimana proposisi-proposisi yang
tersirat dapat ditafsirkan dan disimpulkan. Sementara menurut Alwi dkk. (2003:
428), koherensi merupakan hubungan perkaitan antarproposisi, tetapi perkaitan
tersebut tidak secara eksplisit atau nyata dapat dilihat pada kalimat-kalimat yang
mengungkapkannya.
Dalam struktur wacana, aspek koherensi sangat diperlukan keberadaannya
untuk menata pertalian batin antara proposisi yang satu dengan yang lainnya
untuk mendapatkan keutuhan. Keutuhan yang koheren tersebut dijabarkan oleh
adanya hubungan-hubungan makna yang terjadi antarunsur (bagian) secara
semantis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa koherensi adalah
kesinambungan ide yang terdapat dalam sebuah wacana yang memiliki hubungan
timbal balik yang serasi antarunsur dalam kalimat sehingga menjadi satu teks
yang bermakna.
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2.2.3.2 Koherensi Berpenanda
Koherensi berpenanda adalah koherensi yang diungkapkan dengan
ditandai konjungsi (Puspitasari, 2004: 15). Penanda yang membangun
kekoherensian kalimat dalam sebuah wacana ada berbagai jenis. Masing-masing
penanda menyatakan hubungan makna tertentu. Sumadi (1998: 66) membagi
koherensi berpenanda menjadi tujuh jenis, yaitu:
a. Koherensi Kausalitas
Koherensi kausalitas adalah koherensi yang menyatakan hubungan makna
sebab-akibat (Sumadi, 1998: 72). Koherensi kausalitas sering ditandai dengan
penggunaan konjungsi karena, karena itu, oleh karena itu, oleh karenanya.
Contohnya adalah sebagai berikut:
Dia sudah lama mencari teman yang mau mendengarkan jeritan hatinya.
Teman yang dipilih dari kaum wanita. Karena, hanya wanita pilihannya yang
dirasakan mau mengerti rasa hatinya. Wanita itu namanya Rujati (Sumadi, 1998:
73).
Pada contoh di atas terdapat konjungsi karena yang menandai adanya
hubungan sebab-akibat.
b. Koherensi Kontras
Koherensi kontras adalah koherensi yang menyatakan hubungan makna
kontras atau perlawanan (Sumadi, 1998: 69). Koherensi kontras sering ditandai
dengan penggunaan konjungsi akan tetapi, padahal, sebaliknya.
Contohnya adalah sebagai berikut:
Parjoko sekarang sudah bekerja dan gajinya sudah dapat untuk hidup.
Akan tetapi, dia belum memikirkan rumah tangganya. Sebaliknya, Karsono,
adik Parjoko yang masih merepotkan orang tua sudah merengek-rengek minta
dinikahkan (Sumadi, 1998: 71).
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Pada contoh di atas terdapat konjungsi akan tetapi dan sebaliknya yang
menandai adanya hubungan kontras atau perlawanan.
c. Koherensi Aditif
Koherensi aditif adalah koherensi yang menyatakan hubungan makna
penambahan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Koherensi aditif
sering ditandai dengan penggunaan konjungsi berikutnya, di samping itu (Sumadi,
1998: 72).
Contohnya adalah sebagai berikut:
Agar badan tetap sehat, ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Pertama-tama
kita harus makan makanan bergizi. Berikutnya kita harus berolahraga secara
teratur. Di samping itu, kita harus memiliki cukup waktu untuk beristirahat
(Baryadi, 2002: 30).
Pada contoh di atas terdapat konjungsi berikutnya dan di samping itu yang
menandai adanya hubungan aditif.
d. Koherensi Temporal
Koherensi temporal adalah koherensi yang menyatakan hubungan makna
waktu antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain (Sumadi, 1998: 73).
Koherensi temporal sering ditandai dengan penggunaan keterangan waktu seperti
siang hari, malam hari, tiga bulan lalu, dua jam kemudian, dan lain sebagainya
yang berhubungan dengan keterangan waktu.
Contohnya adalah sebagai berikut:
Sebelum ini saya menjalani kerja rangkap. Siang, jam 08.00 hingga 16.00
di kantor, malam hari 20.00 hingga 02.00 kerja di sebuah kafe. Tiga bulan lalu
saya berhenti kerja di kafe, hanya kerja di kantor pada siang hari. Aneh, sejak
saat itu saya mudah sekali sakit. Minimal sudah lima kali saya ijin karena sakit
(Minggu Pagi, 2003, melalui Puspitasari, 2004: 88).
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Pada contoh di atas terdapat keterangan waktu siang, malam hari, tiga
bulan lalu, siang hari yang menandai adanya hubungan temporal.
e. Koherensi Kronologis
Koherensi kronologis adalah koherensi yang menyatakan hubungan makna
rangkaian waktu (Baryadi, 2002: 32). Koherensi kronologis sering ditandai
dengan penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan rangkaian waktu
seperti lalu, kemudian.
Contohnya adalah sebagai berikut:
Setelah berlari Busrodin masuk ke dalam lobang perlindungan. Terengahengah lalu meletakkan tubuh sahabatnya di atas tanah. Sekarang mereka
terlindung dari tembakan senapan musuh (Baryadi, 2002: 33).
Pada contoh di atas terdapat konjungsi lalu yang menandai adanya
hubungan kronologis.
f. Koherensi Perurutan
Koherensi perurutan adalah koherensi yang menyatakan hubungan makna
perbuatan yang dilakukan secara berurutan (Baryadi, 2002: 33). Koherensi
perurutan sering ditandai dengan penggunaan konjungsi selanjutnya, setelah itu,
sesudah itu.
Contohnya adalah sebagai berikut:
Saran saya, perbanyaklah mendekatkan diri kepada Allah SWT, minta
ampun terhadap dosa yang berkaitan dengan kekurangan Mbak. Mohon kepadaNya agar apa-apa yang menghalangi pergaulan Mbak bisa dihilangkan.
Selanjutnya perbanyak teman tidak hanya di tempat kerja, tapi juga di luar. Mbak
harus percaya bahwa Mbak bisa, tetapi jangan sampai sombong. Anggaplah
semua teman sama, tidak dibeda-bedakan. Sesudah itu berserah diri kepada
Allah. Karena tidak ada yang pantas kita mintai pertolongan kecuali kepada-Nya
(Minggu Pagi, 2003, melalui Puspitasari, 2004: 91-92).
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Pada contoh di atas terdapat konjungsi selanjutnya dan sesudah itu yang
menandai adanya hubungan perurutan.
g. Koherensi Intensitas
Koherensi intensitas adalah koherensi yang menyatakan hubungan makna
penyangatan yang terdapat dalam sejumlah penanda dalam fungsinya sebagai
penghubung antarkalimat (Sumadi, 1998: 85). Koherensi intensitas sering ditandai
dengan penggunaan konjungsi bahkan.
Contohnya adalah sebagai berikut:
Karsini lari berlindung pintu almari. Sesudah kakaknya masuk ke
kamarnya, dia mengintip lagi. Rupanya dua orang yang ada di pendapa itu saling
tidak mempercayai. Bahkan melihat raut mukanya, dua orang itu saling
bertengkar (Sumadi, 1998: 85).
Pada contoh di atas terdapat konjungsi bahkan yang menandai adanya
hubungan intensitas.

2.2.3.3 Koherensi Tidak Berpenanda
Koherensi tidak berpenanda adalah koherensi yang secara tersurat tidak
ditandai konjungsi, namun dipahami dari hubungan antarkalimatnya (Puspitasari,
2004: 15). Koherensi tidak berpenanda diungkapkan secara implisit yaitu tidak
diungkapkan dengan penanda. Koherensi yang diungkapkan secara implisit dapat
dipahami lewat urutan kalimatnya (Baryadi 2002: 34). Koherensi tidak
berpenanda dalam wacana dibagi menjadi dua, yaitu:
a. Koherensi Perincian
Koherensi perincian adalah koherensi yang menyatakan hubungan makna
rincian penjelasan sesuatu hal secara sistematis (Baryadi, 2002: 32).
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Contohnya adalah sebagai berikut:
Kalau saya lihat, penyakit Bapak ini kebanyakan berawal dari perilaku
kurang baik yang sering Bapak lakukan. Perilaku kurang baik itu antara lain
Bapak terlalu memproteksi diri terhadap sesuatu yang masuk dan membuat Bapak
cepat tersinggung, cepat emosi, lekas marah, meski untuk sesuatu yang
sebenarnya tidak harus membuat marah (Minggu Pagi, 2003, melalui Puspitasari,
2004: 95).
Pada contoh di atas tampak bahwa hubungan kalimat-kalimatnya ada yang
menyatakan penyebutan rincian penjelasan dengan penyebutan perilaku yang
kurang baik. Penyebutan tersebut merupakan koherensi perincian.
b. Koherensi Perian
Koherensi perian adalah koherensi yang menyatakan hubungan makna
pendeskripsian sesuatu hal secara jelas (Baryadi, 2002: 32).
Contohnya adalah sebagai berikut:
Saya wanita karir yang bergerak di bidang jasa layanan publik, umur 34
tahun, bersuami dan punya satu anak. Dua tahun terakhir ini saya menderita alergi
yang menurut saya cukup aneh. Setiap kali saya naik sepeda motor lebih dari lima
menit, maka kulit di bagian leher langsung keluar bintik-bintik. Rasanya gatal,
tetapi setelah istirahat setengah jam di ruang ber-AC, bintik-bintik tadi hilang
dengan sendirinya. Selama ini saya pergi dan pulang kerja nebeng mobil suami,
dan selalu bekerja di ruangan ber-AC (Minggu Pagi, 2003, melalui Puspitasari,
2004: 97-98).
Pada contoh di atas tampak bahwa hubungan kalimat-kalimatnya
mendeskripsikan

seorang

wanita

karir

yang

sedang

menderita

alergi.

Pendeskripsian tersebut merupakan koherensi perian.

2.1.4

Pertalian Kohesi dan Koherensi
Sebagai satuan bahasa yang lengkap, di dalam wacana berarti terdapat

konsep, gagasan, pikiran, atau ide yang utuh, yang dapat dipahami oleh pembaca
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(dalam wacana tulis) atau pendengar (dalam wacana lisan), tanpa keraguan
apapun. Idealnya, wacana yang baik dan utuh harus memiliki syarat-syarat kohesi
sekaligus koherensi. Kohesi dapat terpenuhi jika dalam wacana terbina keserasian
hubungan antara unsur-unsur yang ada dalam wacana tersebut atau dengan kata
lain memiliki hubungan bentuk. Jika wacana sudah kohesif akan terciptalah
kekoherensian, yaitu isi wacana yang apik dan benar atau dengan kata lain
memiliki hubungan makna atau hubungan semantis. Menurut Pranowo (2015:
148-150), pertalian kohesi dan koherensi dalam wacana terjadi dalam beberapa
bentuk: (1) kohesif sekaligus koheren, (2) kohesif tetapi tidak koheren,
(3) koheren tetapi tidak kohesif, (4) tidak kohesif dan tidak koheren.
a. Kohesif sekaligus Koheren
Wacana yang memiliki pertalian bentuk (kohesif) sekaligus pertalian
makna (koheren).
Contoh:
Baru-baru ini, masyarakat dunia digoncangkan krisis moneter, termasuk
Indonesia. Para nasabah bank berbondong-bondong menarik depositonya.
Sementara itu, bursa efek Jakarta mulai limbung dalam menampung serbuan
para pemburu saham. Pemilik uang berusaha meraih sebanyak-banyaknya saham
yang dijual di bursa. Oleh karena itu, bursa efek Jakarta berusaha menampung
minat para pemilik uang yang menggebu-gebu itu. Akibatnya, indeks harga
saham gabungan (IHSG) dalam tempo singkat melampaui angka 100 persen.
Bahkan, kemarin IHSG itu meloncat ke tingkat 110 persen (Santosa, 2016: 116).
Contoh wacana di atas selain memperlihatkan kekohesian melalui
penggunaan kata ganti dan repetisi, juga memperlihatkan kekoherensian melalui
penggunaan beberapa penanda koherensi seperti baru-baru ini, sementara itu,
oleh karena itu, akibatnya, dan bahkan. Dengan penggunaan penanda tersebut
paragraf menjadi terpadu, urutan kalimat-kalimatnya logis dan teratur.
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b. Kohesif tetapi Tidak Koheren
Wacana yang memiliki pertalian bentuk (kohesif) tetapi tidak memiliki
pertalian makna (koheren).
Contoh:
(1) Indonesia jaya! (2) Kata-kata itu meluncur gembira dari Menteri
Pemuda dan Olahraga, Dr. Andi Malarangeng, setelah selesai pertandingan final
bulutangkis Asia Terbuka, Minggu malam, di Jepang. (3) Jepang adalah negara
maju di kawasan Asia Timur yang beribukota Tokyo. (4) Pernyataan itu dianggap
wajar karena apa yang diimpikan selama ini dapat menjadi kenyataan, yaitu
Indonesia menjadi juara Bulutangkis Asia Terbuka mengalahkan saingan berat
Cina dan Malaysia. (5) Apalagi para pemain bulutangkis kita masih muda-muda
dan dalam keadaan prima. (6) Hasil yang diperoleh tersebut adalah prestasi
gemilang yang pernah diraih Indonesia dalam arena seperti itu (Santosa, 2016:
113).
Contoh wacana di atas tidak koheren karena tidak menunjukkan kesatuan
paragraf yang utuh dan terpadu. Dalam wacana tersebut terdapat satu kalimat
yang terasa sumbang dan tidak mendukung sebuah gagasan sehingga mengganggu
kelancaran pembacaan, yaitu kalimat (3) yang keluar dari pokok permasalahan
yang dibicarakan.

c. Koheren tetapi Tidak Kohesif
Wacana yang memiliki pertalian makna (koheren) tetapi tidak memiliki
pertalian bentuk (kohesif).
Contoh:
(1) Rombongan darmawisata itu mula-mula mendatangi Pulau Madura.
Setelah itu dia melanjutkan perjalanan ke Pulau Bali.
(2) Karena tidak berhati-hati, anak kecil itu terjatuh ke sungai. Beberapa
orang yang lewat mencoba menolong mereka.
(Setyawati, 2010: 147)
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Kedua wacana di atas salah karena wacana tersebut tidak kohesif
meskipun sudah koheren. Hal itu terlihat pada penggunaan kata ganti yang tidak
tepat dalam wacana. Pada wacana (1) penggunaan kata ganti seharusnya bukan
dia melainkan mereka. Pada wacana (2) penggunaan kata ganti seharusnya bukan
mereka melainkan -nya.
Perbaikan:
(1) Rombongan darmawisata itu mula-mula mendatangi Pulau Madura.
Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan ke Pulau Bali.
(2) Karena tidak berhati-hati, anak kecil itu terjatuh ke sungai. Beberapa
orang yang lewat mencoba menolongnya.
Meskipun kohesi dan koherensi umumnya berpautan, tidaklah berarti
bahwa kohesi harus ada agar wacana menjadi koheren. Bisa saja ada wacana yang
jika ditinjau dari segi kata-katanya sama sekali tidak kohesif tetapi dari segi
maknanya koheren. Contohnya pada percakapan berikut ini.
A; Bu, tolong itu teleponnya dijawab.
B: Aduh, lagi tanggung Mas. (Moeliono dkk., 1997: 35)
Jika dilihat dari segi hubungan katanya, tidak tampak ada perpautan antara
A dan B. Akan tetapi, kedua kalimat di atas koheren karena maknanya berkaitan.
Perkaitan itu disebabkan oleh kata-kata yang tersembunyi yang tidak diucapkan.
Kalimat B sebenarnya dapat berbunyi “Maaf Mas, saya tidak dapat menjawab
telepon itu karena saya lagi tanggung menjahit baju.”

d. Tidak Kohesif dan Tidak Koheren
Wacana yang sama sekali tidak memiliki pertalian bentuk (kohesif) dan
pertalian makna (koheren).
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Contoh:
(1) Harga menjes (tempe bongkrek) turun secara drastis. Harga minyak di
pasaran jatuh sejak terjadinya resesi ekonomi dunia (Pranowo, 2015:
150).
(2) Pak Ali pergi ke kota. Pak Bardi naik bus PPD. Bu Tahir membeli
sepatu baru. Karena ada pajak impor, harga mobil rakitan dalam negeri
juga ikut naik. Mobil yang dibeli Parwati harganya lima belas juta
rupiah (Moeliono dkk., 1997: 34).
Kedua wacana di atas tidak memiliki pertalian bentuk (kohesif) ataupun
pertalian makna (koheren) karena ditinjau dari segi isi, kalimat yang satu dengan
kalimat yang lain tidak berhubungan sama sekali.
Dengan demikian, sebuah karangan harus memperhatikan jenis kohesi dan
koherensi yang digunakan agar terjalin kalimat-kalimat yang runtut serta memiliki
pertalian kohesi dan koherensi yang benar sehingga tercipta wacana yang baik.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

Bab metodologi penelitian ini menguraikan jenis penelitian, sumber data
dan data penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik
analisis data, dan triangulasi. Keenam hal tersebut diuraikan pada subbab berikut
ini.
3.1 Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Arikunto (2013:
3) mengatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang benarbenar hanya memaparkan apa yang terdapat atau terjadi dalam sebuah kancah,
lapangan, atau wilayah tertentu. Moleong (2006: 6) menyatakan bahwa penelitian
kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa
yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara mendeskripsikan secara
menyeluruh (holistik) dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks
khusus yang ilmiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.
Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji kohesi dan koherensi
dalam karangan narasi yang disusun oleh siswa kelas X semester I SMA GAMA
(Tiga Maret) Yogyakarta tahun ajaran 2016/2017 dengan tema ‘pengalaman yang
paling mengesankan’. Penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan dan
mendeskripsikan jenis kohesi dan koherensi apa saja yang terdapat dalam
karangan tersebut serta mendeskripsikan ketidaktepatan kohesi dan koherensi
yang terdapat dalam karangan tersebut.

40
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3.2 Sumber Data dan Data Penelitian
Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto,
2006: 129). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 38 karangan
narasi yang disusun oleh siswa kelas X semester I SMA GAMA (Tiga Maret)
Yogyakarta tahun ajaran 2016/2017. Data dalam penelitian ini adalah kalimat
yang mengandung hubungan bentuk (kohesi) dan hubungan makna (koherensi)
dari karangan narasi yang disusun oleh siswa kelas X semester I SMA GAMA
(Tiga Maret) Yogyakarta tahun ajaran 2016/2017.

3.3 Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti
dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih
baik dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah
(Arikunto, 2013: 203). Menurut Sugiyono (2014: 59-60), dalam penelitian
kualitatf yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri.
Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus
penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data,
menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data, dan membuat
kesimpulan atas temuannya. Oleh karena itu, instrumen dalam penelitian ini
adalah peneliti sendiri. Instrumen lainnya berupa perintah untuk membuat
karangan narasi. Dalam hal ini, peneliti meminta bantuan guru yang mengajar
bidang studi tersebut untuk menyuruh siswa membuat karangan narasi. Berikut
perintahnya:
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Buatlah karangan narasi dengan tema “Pengalaman yang Paling
Mengesankan” minimal dua paragraf! Waktu pengerjaan maksimal 80
menit!

3.4 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam
penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data
(Sugiyono, 2010: 224). Tanpa upaya pengumpulan data berarti penelitian tidak
dapat dilakukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah teknik tes dengan penugasan. Arikunto (2006: 150) mengemukakan bahwa
tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk
mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat yang
dimiliki oleh individu atau kelompok. Tes ini dilakukan dengan memberikan
penugasan kepada siswa untuk menyusun karangan narasi dengan tema
‘pengalaman yang paling mengesankan’. Penugasan tersebut dilakukan oleh guru
bidang studi yang memberikan perintah kepada siswa untuk membuat karangan
narasi. Setelah itu, peneliti meminta karangan tersebut untuk digunakan sebagai
sumber data.
Selain menggunakan teknik tes, peneliti juga menggunakan teknik analisis
dokumen. Teknik ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan
dengan menganalisis isi dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti
(Widoyoko, 2015: 49). Teknik analisis dokumen ini dibagi lagi ke dalam empat
macam teknik. Pertama, teknik baca. Teknik ini bertujuan untuk melihat langsung
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pemarkah (penanda) yang bersangkutan. Hal itu dapat dilakukan baik secara
sintaktis maupun secara morfologis bergantung pada tempat terdapatnya
pemarkah (penanda) itu dalam tataran lingual (Sudaryanto, 2015: 129). Kedua,
teknik simak. Dalam wujudnya sebagai teks tertulis, bahasa yang digunakan di
dalam karangan secara linguistis dapat dikatakan disimak jika teks itu dicermati
sosoknya karena sebenarnya setiap pembacaan terhadap teks pada hakikatnya si
pembaca mengulangi mengucapkan bacaan itu (Sudaryanto, 2015: 207). Dari
karangan-karangan narasi yang ada, peneliti kemudian membaca satu persatu
karangan secara keseluruhan sekaligus menyimak kalimat demi kalimat yang
dibaca. Ketiga, teknik markah. Teknik ini bertujuan untuk menunjukkan kejatian
satuan lingual atau identitas konstituen tertentu (Sudaryanto, 2015: 129). Dalam
hal ini, peneliti menandai kalimat-kalimat yang mengandung kohesi dan koherensi
dengan cara menggarisbawahi kalimat-kalimat tersebut. Setelah itu, peneliti
membuat kode pada setiap kalimat yang mengandung kohesi dan koherensi.
Keempat, teknik catat. Teknik ini merupakan teknik lanjutan keempat untuk
melengkapi ketiga teknik di atas (Sudaryanto, 2015: 206). Dalam hal ini, peneliti
mencatat kalimat-kalimat yang mengandung kohesi dan koherensi berikut dengan
kodenya (ket: kode terlampir dalam legenda).

3.5 Teknik Analisis Data

Pada hakikatnya, analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur,
mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengategorikannya
sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin
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dijawab (Gunawan, 2013: 209). Analisis data dalam penelitian kualitatif
dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai
pengumpulan data dalam periode tertentu (Sugiyono, 2011: 334). Teknik analisis
data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini merujuk pada kajian
analisis deskriptif. Nurastuti (2007: 103) menjelaskan analisis deskriptif adalah
analisis yang dilakukan dengan merinci dan menjelaskan secara panjang lebar
(menyeluruh) keterkaitan data penelitian dalam bentuk kalimat. Jadi, melalui
teknik analisis data secara deskriptif ini peneliti benar-benar mengungkap masalah
penelitian dengan cara mendeskripsikan, menjelaskan, dan memaparkan masalah
penelitian tersebut. Peneliti kemudian mengaitkan deskripsi atau paparan masalah
tersebut ke dalam suatu bentuk kalimat, sehingga penelitian ini benar-benar jelas.
Peneliti melakukan teknik analisis data berdasarkan model Miles and
Huberman. Model Miles and Huberman ini merupakan teknik analisis data
kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus
sampai tuntas. Aktivitas ini terdiri atas data reduction (reduksi data), data display
(penyajian data), dan verification and conclusion drawing (verifikasi dan
penarikan kesimpulan). Adapun tiga tahapan tersebut dijabarkan sebagai berikut.
a. Reduksi Data

Tahap mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal
pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya
(Sugiyono, 2007: 92). Dalam tahap ini peneliti (1) mengelompokkan kohesi dan
koherensi sesuai dengan jenisnya, (2) menganalisis kalimat-kalimat yang
mengandung kohesi dan koherensi, (3) menghitung frekuensi penggunaan kohesi
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dan koherensi, (4) mengidentifikasi ketidaktepatan kohesi dan koherensi, serta
(5) memberikan pembetulan pada kalimat yang mengandung kesalahan kohesi
dan koherensi.
b. Penyajian Data

Tahap penyajian data merupakan kegiatan menyajikan data untuk
meningkatkan pemahaman masalah sekaligus sebagai acuan mengambil tindakan
berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Data penelitian ini disajikan
dalam bentuk uraian yang didukung dengan tabel data (koding data).
Peneliti menyajikan uraian data mengenai jenis-jenis kohesi dan koherensi
yang terdapat dalam karangan narasi siswa serta ketidaktepatan kohesi dan
koherensi yang terdapat dalam karangan tersebut.
c. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan merupakan kegiatan membuat kesimpulan
berdasarkan hasil analisis data untuk menjawab fokus penelitian. Kesimpulan
disajikan dalam bentuk deskriptif dengan berpedoman pada kajian penelitian.
Namun, sebelum tahap penarikan kesimpulan perlu dilakukan tahap verifikasi
data. Untuk itu, peneliti melakukan triangulasi data dengan salah satu ahli yang
berhubungan dengan penelitian ini.

3.6 Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber
dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Sugiyono, 2014: 125). Triangulasi
digunakan

sebagai

proses

memantapkan

derajat

kepercayaan
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(kredibilitas/validitas) dan konsistensi (reliabilitas) data, serta sebagai alat bantu
analisis data di lapangan (Gunawan, 2013: 218). Penelitian ini merupakan
penelitian

kualitatif

sehingga

perlu

diabsahkan

temuan-temuannya

agar

interpretasi yang diperoleh dapat dibuktikan kebenarannya. Peneliti memilih
menggunakan triangulasi pakar untuk penelitian ini. Triangulasi pakar dilakukan
dengan meminta salah satu dosen ahli yang berhubungan dengan penelitian ini
untuk memeriksa atau mengecek kembali hasil analisis data yang dilakukan
peneliti agar nantinya penelitian yang didapat benar-benar mencerminkan
keteraturan dengan kondisi yang sebenarnya. Dosen ahli yang menjadi
triangulator adalah Dr. B. Widharyanto, M.Pd. Jika data-data konsisten dan telah
memenuhi keabsahan data, maka validitas ditegakkan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV ini dipaparkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kohesi
dan koherensi yang terdapat dalam karangan narasi siswa kelas X semester I SMA
GAMA (Tiga Maret) Yogyakarta. Bab ini meliputi: (1) deskripsi data penelitian, (2)
analisis data, dan (3) pembahasan. Ketiga hal tersebut diuraikan pada subbab berikut.

4.1 Deskripsi Data Penelitian
Data dalam penelitian ini berupa kalimat yang mengandung hubungan bentuk
(kohesi) dan hubungan makna (koherensi) dari karangan narasi yang disusun oleh
siswa kelas X semester I SMA GAMA (Tiga Maret) Yogyakarta tahun ajaran
2016/2017, yang bertemakan ‘pengalaman yang paling mengesankan’. Karangan
yang terkumpul sebanyak 40 judul dari 40 siswa ini sebagian besar menggambarkan
pengalaman mengesankan yang pernah mereka alami. Namun, setelah diamati, dari
ke-40 karangan yang ada, terdapat 2 karangan yang tidak dapat ditindaklanjuti untuk
dianalisis. Karangan yang satu bukan merupakan karangan narasi karena tidak
memiliki pola urutan waktu sebagaimana ciri khas karangan narasi yaitu memiliki
pola urutan waktu (kronologis). Selain itu, isi karangan tersebut hanya
menggambarkan curahan hati tentang apa yang dirasakan oleh siswa yang
menulisnya. Karangan yang kedua merupakan karangan narasi, tetapi isi ceritanya
tidak sesuai dengan tema karangan yang telah ditentukan yakni menceritakan
pengalaman yang paling mengesankan. Karangan tersebut menceritakan kegiatan
47
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rutin yang dilakukan setiap hari oleh siswa yang menulisnya. Oleh karena itu, dari
ke-40 karangan yang ada hanya 38 karangan yang dapat ditindaklanjuti untuk
dianalisis.
Kohesi yang terdapat dalam karangan narasi siswa kelas X semester I
SMA GAMA (Tiga Maret) Yogyakarta ada dua, yaitu kohesi leksikal yang
meliputi repetisi, sinonim, antonim, hiponim, kolokasi, dan ekuivalensi; serta
kohesi gramatikal yang meliputi referensi, substitusi, elipsis, dan konjungsi.
Koherensi yang terdapat dalam karangan narasi siswa kelas X semester I SMA
GAMA (Tiga Maret) Yogyakarta juga ada dua, yaitu koherensi berpenanda yang
meliputi koherensi kausalitas, koherensi kontras, koherensi temporal, koherensi
kronologis, koherensi perurutan, dan koherensi intensitas; serta koherensi tidak
berpenanda yang meliputi koherensi perincian dan koherensi perian.
Contoh repetisi misalnya pengulangan kata lomba. Contoh sinonim
misalnya penggunaan kata disiapkan dan disediakan. Contoh antonim misalnya
penggunaan kata kanan dan kiri. Contoh hiponim misalnya kota besar terdiri dari
Jakarta, Bogor, dan Bandung. Contoh kolokasi misalnya penggunaan kata nanti,
besok, dan seterusnya. Contoh ekuivalensi misalnya penggunaan kata berlatih dan
pelatih. Contoh referensi misalnya penggunaan kata ganti kami, ke sana, seperti,
-ku, berapa, seseorang. Contoh substitusi misalnya penggunaan kata itu semua.
Contoh elipsis misalnya penghilangan kata lagu. Contoh konjungsi misalnya
penggunaan kata dan, atau, tetapi, setelah, kalau, meskipun, karena, bahwa,
namun, akan tetapi, sesudah itu, setelah itu.
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Contoh koherensi kausalitas misalnya penggunaan kata karena. Contoh
koherensi kontras misalnya penggunaan kata tetapi. Contoh koherensi temporal
misalnya penggunaan kata pagi hari. Contoh koherensi kronologis misalnya
penggunaan kata lalu. Contoh koherensi perurutan misalnya penggunaan kata
setelah itu. Contoh koherensi intensitas misalnya penggunaan kata bahkan.
Contoh koherensi perincian misalnya merinci kata perlengkapan snorkling seperti
rompi pelampung, alat bantu nafas, dan kacamata menyelam. Contoh koherensi
perian misalnya pendeskripsian situasi pantai dan laut.

4.2 Analisis Data
Berdasarkan data yang diperoleh, ternyata dari ke-38 karangan narasi yang
ada terdapat 2 karangan yang memiliki kesamaan judul yakni Dikejar Anjing.
Selebihnya, tidak ada karangan lain yang memiliki kesamaan judul. Masingmasing karangan memiliki judul yang sesuai dengan isi cerita. Dari ke-38
karangan narasi yang ada dilakukan analisis satu persatu karangan demi karangan
sesuai dengan langkah-langkah analisis data yang tedapat pada bab III yakni
sebagai berikut.
Peneliti mereduksi data dengan: (1) mengelompokkan kohesi dan
koherensi sesuai dengan jenisnya dengan membuat tabel data, (2) menganalisis
kalimat-kalimat yang mengandung kohesi dan koherensi, (3) menghitung
frekuensi penggunaan kohesi dan koherensi dari tabel data yang ada,
(4) mengidentifikasi ketidaktepatan kohesi dan koherensi, serta (5) memberikan
pembetulan pada kalimat yang mengandung kesalahan kohesi dan koherensi.
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Setelah itu, peneliti memaparkan data dengan menyajikan uraian data mengenai
jenis-jenis kohesi dan koherensi yang terdapat dalam karangan narasi siswa serta
ketidaktepatan kohesi dan koherensi yang terdapat dalam karangan tersebut.
Langkah terakhir, peneliti melakukan verifikasi data melalui triangulasi dan
menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang sudah ditriangulasi.
Kohesi yang ditemukan yaitu kohesi leksikal dan kohesi gramatikal,
sedangkan untuk koherensi yang ditemukan yaitu koherensi berpenanda dan
koherensi tidak berpenanda. Analisis data pada bab ini tidak disajikan semua.
Peneliti hanya mencantumkan sampel dari penggunaan kohesi dan koherensi yang
mewakili 38 karangan narasi siswa.

4.2.1

Jenis-jenis Kohesi dalam Karangan Narasi
Kohesi adalah keserasian hubungan antara unsur linguistik yang satu

dengan unsur linguistik yang lain dalam sebuah wacana (Darma, 2014: 7). Kohesi
yang terdapat dalam karangan narasi siswa kelas X semester I SMA GAMA (Tiga
Maret) Yogyakarta ada dua, yaitu (1) kohesi leksikal dan (2) kohesi gramatikal.
Kohesi leksikal mengacu pada hubungan antarunsur pembentuk wacana yang
dinyatakan secara semantik, sedangkan kohesi gramatikal mengacu pada
hubungan antarunsur pembentuk wacana yang dinyatakan melalui tata bahasa.
a. Kohesi Leksikal
Kohesi leksikal adalah hubungan semantik antarunsur pembentuk wacana
dengan memanfaatkan unsur leksikal (Kushartanti, 2005: 98). Kohesi leksikal
yang terdapat dalam karangan narasi siswa kelas X semester I SMA GAMA (Tiga
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Maret) Yogyakarta meliputi (1) repetisi, (2) sinonim, (3) antonim, (4) hiponim,
(5) kolokasi, dan (6) ekuivalensi.
1) Repetisi
Pada data karangan narasi, ditemukan semuanya menggunakan repetisi.
Contoh penggunaannya adalah sebagai berikut.
(a) Saat berhenti di sebuah masjid, semua melaksanakan sholat. Setelah
sholat kami kembali masuk ke dalam bus. (K. 10)
(b) Anak-anak di desa sangat antusias untuk ikut lomba. Aku juga
mengikuti lomba itu. (K. 18)
(c) Sekitar 15 menit kemudian tim pemadam kebakaran dari Yogyakarta
pun tiba di tempat kejadian. Tim pemadam pun langsung
memadamkan mobil tersebut dengan cepat. (K. 29)
Pada kalimat (a) kata sholat diulang dua kali secara berturut-turut untuk
menekankan pentingnya kata tersebut dalam konteks wacana itu. Pada kalimat
(b) kata lomba diulang dua kali secara berturut-turut untuk menekankan
pentingnya kata tersebut dalam konteks wacana itu. Pada kalimat (c) kata tim
pemadam diulang dua kali secara berturut-turut untuk menekankan pentingnya
kata tersebut dalam konteks wacana itu.
2) Sinonim
Pada data karangan narasi, ditemukan 5 karangan yang mengandung
sinonim. Contoh penggunaannya adalah sebagai berikut.
(a) Pada saat itu banyak sekali orang yang mencela, menghina, dan
mencaci aku tapi aku hanya membalas dengan senyuman. (K. 13)
(b) Aku melihat tiga bus yang sudah disiapkan di dekat sekolah. Aku
langsung duduk di sebuah tempat yang sudah disediakan. (K. 33)
(c) Waktu itu saya bermain cukup lama. Saat itu suasana di warnet sangat
ramai sampai banyak yang menunggu. (K. 34)
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Pada kalimat (a) terdapat sinonim antara kata mencela, menghina, dan
mencaci. Pada kalimat (b) terdapat sinonim antara kata disiapkan dan disediakan.
Pada kalimat (c) terdapat sinonim antara kata waktu dan saat.
3) Antonim
Pada data karangan narasi, ditemukan 12 karangan yang mengandung
antonim. Contoh penggunaannya adalah sebagai berikut.
(a) Di sana aku dan teman-teman foto bersama dan itu sangat
menyenangkan. Di sana tidak ada kejadian yang menyedihkan.
(K. 11)
(b) Tidak siang tidak malam aku selalu bermain komputer. (K. 30)
(c) Di situ ada jalan ke kanan dan ke kiri. (K. 36)
Pada kalimat (a) terdapat antonim antara kata menyenangkan dan
menyedihkan. Pada kalimat (b) terdapat antonim antara kata siang dan malam.
Pada kalimat (c) terdapat antonim antara kata ke kanan dan ke kiri.
4) Hiponim
Pada data karangan narasi, ditemukan 5 karangan yang mengandung
hiponim. Contoh penggunaannya adalah sebagai berikut.
(a) Yang mengikuti lomba itu ada empat desa yaitu Desa Pogung Lor,
Pogung Baru, Pogung Dalangan, Pogung Rejo. (K. 09)
(b) Kami pergi ke tiga kota besar yaitu Jakarta, Bogor, dan Bandung.
(K. 33)
(c) Kakak sepupuku menyewa perlengkapan snorkling seperti rompi
pelampung, alat bantu nafas, dan kacamata menyelam. (K. 35)
Pada kalimat (a) terdapat hiponim antara kata desa dengan Pogung Lor,
Pogung Baru, Pogung Dalangan, dan Pogung Rejo. Pada kalimat (b) terdapat
hiponim antara kata kota besar dengan Jakarta, Bogor, dan Bandung. Pada
kalimat (c) terdapat hiponim antara kata perlengkapan snorkling dengan rompi
pelampung, alat bantu nafas, dan kacamata menyelam.
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5) Kolokasi
Pada data karangan narasi, ditemukan 2 karangan yang mengandung
kolokasi. Contoh penggunaannya adalah sebagai berikut.
(a) Nanti, besok, dan seterusnya aku akan terkenal. (K. 13)
(b) Kemudian aku pun menyentuhnya, memegangnya dan aku terkena
aliran listrik. (K. 30)
Pada kalimat (a) terdapat kolokasi kata nanti, besok, dan seterusnya. Pada
kalimat (b) terdapat kolokasi kata menyentuhnya dan memegangnya.
6) Ekuivalensi
Pada data karangan narasi, ditemukan 15 karangan yang mengandung
ekuivalensi. Contoh penggunaannya adalah sebagai berikut.
(a) Kami selalu berlatih setiap hari dengan ditemani para pelatih. (K. 08)
(b) Setelah waktu selesai saya langsung mengumpulkan kertas lukisan
kaligrafi. Setelah itu saya keluar dari ruang kaligrafi dan menuju ke
lapangan berkumpul bersama teman-teman yang sudah selesai
mengikuti lomba. (K. 14)
(c) Tim pemadam pun langsung memadamkan mobil tersebut dengan
cepat. (K. 29)
Pada kalimat (a) terdapat ekuivalensi antara kata berlatih dan pelatih.
Kedua kata itu dibentuk dari kata dasar yang sama yaitu latih. Pada kalimat
(b) terdapat ekuivalensi antara kata mengumpulkan dan berkumpul. Kedua kata itu
dibentuk dari kata dasar yang sama yaitu kumpul. Pada kalimat (c) terdapat
ekuivalensi antara kata pemadam dan memadamkan. Kedua kata itu dibentuk dari
kata dasar yang sama yaitu padam.
b. Kohesi Gramatikal
Kohesi gramatikal adalah hubungan semantis yang dimarkahi alat
gramatikal, digunakan dalam kaitannya dengan tata bahasa (Kushartanti, 2005:
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96). Kohesi gramatikal yang terdapat dalam karangan narasi siswa kelas X
semester I SMA GAMA (Tiga Maret) Yogyakarta meliputi (1) referensi,
(2) substitusi, (3) elipsis, dan (4) konjungsi.
1) Referensi (Kata Ganti)
Referensi ada pada bentuk-bentuk pronomina atau kata ganti yang dibagi
menjadi enam, yaitu (a) kata ganti persona, (b) kata ganti penunjuk, (c) kata ganti
komparatif, (d) kata ganti empunya, (e) kata ganti penanya, dan (f) kata ganti tak
tentu.
a) Kata Ganti Persona
Pada data karangan narasi, ditemukan 37 karangan yang menggunakan
kata ganti persona. Contoh penggunaannya adalah sebagai berikut.
(1) Namun saat aku dan teman-teman sedang mencari persembunyian,
tiba-tiba dari sebuah rumah ada anjing yang menggonggong dan
mengejar kami. (K. 02)
(2) Tidak sengaja aku bertemu dengan seseorang yang menjadi
motivatorku. Saat itu aku bercerita tentang mimpiku dan dia menjawab
”Chase Your Wildest Dream” yang artinya “Kejarlah Mimpi
Terliarmu”. (K. 13)
(3) Teman-temanku mulai menari di hadapan bupati dan aku berdiri di
antara mereka. (K. 22)
Pada kalimat (1) kata kami mengacu pada aku dan teman-teman. Pada
kalimat (2) kata dia mengacu pada seseorang. Pada kalimat (3) kata mereka
mengacu pada teman-temanku.
b) Kata Ganti Penunjuk
Pada data karangan narasi, ditemukan 32 karangan yang menggunakan
kata ganti penunjuk. Contoh penggunaannya adalah sebagai berikut.
(1) Pada saat hari libur, saya diajak ayah saya pergi ke pondok dayung
tempat di mana pasukan khusus TNI AL berlatih yaitu Komando
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Pasukan Katak. Waktu tempuh saya ke sana adalah 1 jam 15 menit.
(K. 04)
(2) Saya berangkat ke tempat lomba pukul 09.00. Di sana sangat ramai
sekali. (K. 14)
(3) Pada bulan Oktober yang lalu, aku dan teman-teman mengikuti lomba
nasid tingkat kecamatan. Lomba itu dimulai pada hari Sabtu tanggal
15 Oktober. (K. 27)
Pada kalimat (1) kata ke sana mengacu pada pondok dayung. Pada kalimat
(2) kata di sana mengacu pada tempat lomba. Pada kalimat (3) kata itu mengacu
pada lomba nasid.
c) Kata Ganti Komparatif
Pada data karangan narasi, ditemukan 2 karangan yang menggunakan kata
ganti komparatif. Contoh penggunaannya adalah sebagai berikut.
(1) Kami seperti artis-artis papan atas. (K. 21)
(2) Tak semua orang mendapatkan kesempatan yang serupa denganku.
(K. 22)
Pada kalimat (1) kata seperti digunakan untuk menyatakan makna
perbandingan. Pada kalimat (2) kata serupa digunakan untuk menyatakan makna
perbandingan.
d) Kata Ganti Empunya
Pada data karangan narasi, ditemukan 20 karangan yang menggunakan
kata ganti empunya. Contoh penggunaannya adalah sebagai berikut.
(1) Dengan cepat aku melompat dari tempat tidurku menuju kamar mandi.
(K. 01)
(2) Sungguh baru kali ini aku memberikan kalungan bunga pada bupati
dan berfoto dengannya. (K. 22)
(3) Dia membeli dengan uang jajannya sendiri. (K. 26)
Pada kalimat (1) bentuk -ku mengacu pada aku. Pada kalimat (2) bentuk nya mengacu pada bupati. Pada kalimat (3) bentuk -nya mengacu pada dia.
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e) Kata Ganti Penanya
Pada data karangan narasi, ditemukan 1 karangan yang menggunakan kata
ganti penanya. Contoh penggunaannya adalah sebagai berikut.
(1) Orang tersebut bertanya, “Sudah berapa lama Adik bermain game
ini?” (K. 34)
Pada kalimat (1) kata berapa berfungsi sebagai kata ganti untuk
menanyakan jumlah.
f) Kata Ganti Tak Tentu
Pada data karangan narasi, ditemukan 12 karangan yang menggunakan
kata ganti tak tentu. Contoh penggunaannya adalah sebagai berikut.
(1) Sesampai di hotel semua masuk ke dalam masing-masing kamar.
(K. 10)
(2) Tidak sengaja aku bertemu dengan seseorang yang menjadi
motivatorku. (K. 13)
(3) Setelah menunggu beberapa menit, pesawat yang akan saya naiki
datang. (K. 37)
Pada kalimat (1) kata masing-masing merujuk pada sesuatu yang tidak
tentu. Pada kalimat (2) kata seseorang merujuk pada sesuatu yang tidak tentu.
Pada kalimat (3) kata beberapa merujuk pada sesuatu yang tidak tentu.
2) Substitusi
Pada data karangan narasi, ditemukan 13 karangan yang menggunakan
substitusi. Contoh penggunaannya adalah sebagai berikut.
(a) Sesudah makan saya melihat latihan tembak TNI yang sangat bagus,
dan saya melihat latihan renang Kopaska yang tangan dan kakinya
terikat, dan saya melihat latihan fisik yang melewati berbagai macam
rintangan. Sesudah melihat itu semua saya pun pulang. (K. 04)
(b) Saya janji pada diri saya bahwa saya harus tidur pukul 22.00 dan saya
harus menepati janji tersebut. (K. 16)
(c) Pada saat malam hari sekitar jam 7 malam, di sekitar rumah saya di
wilayah Sleman, Condong Catur, terlihat ada sebuah mobil terbakar
yang terparkir di depan Gereja Pantekosta. Keadaan di sana sangat
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ramai. Orang-orang banyak yang melihat bahkan ada yang
mengabadikan dengan merekam dan memfoto kejadian tersebut.
(K. 29)
Pada kalimat (a) kata itu semua menggantikan latihan tembak TNI yang
sangat bagus, latihan renang Kopaska yang tangan dan kakinya terikat, latihan
fisik yang melewati berbagai macam rintangan. Pada kalimat (b) kata tersebut
menggantikan janji bahwa harus tidur pukul 22.00. Pada kalimat (c) kata tersebut
menggantikan sebuah mobil terbakar yang terparkir di depan Gereja Pantekosta.
3) Elipsis
Pada data karangan narasi, ditemukan 29 karangan yang menggunakan
elipsis. Contoh penggunaannya adalah sebagai berikut.
(a) Aku mengikuti lomba makan kerupuk dan teman-teman sebayaku juga
ikut Ø. (K. 18)
(b) Saat aku menyebutkan apa lagu kesukaanku dia terkejut dan tersenyum
karena lagu itu adalah Ø kesukaannya juga. (K. 21)
(c) Aku berhati-hati dengan hewan itu meskipun Ø sangat unik. (K. 35)
Pada kalimat (a) terdapat penghilangan atau pelesapan kata lomba makan
kerupuk. Pada kalimat (b) terdapat penghilangan atau pelesapan kata lagu. Pada
kalimat (c) terdapat penghilangan atau pelesapan kata hewan itu. Tanda Ø berarti
penghilangan atau pelesapan kata.
4) Konjungsi
Konjungsi dibagi menjadi empat, yaitu (a) konjungsi koordinatif,
(b) konjungsi korelatif, (c) konjungsi subordinatif, dan (d) konjungsi antarkalimat.
a) Konjungsi Koordinatif
Pada data karangan narasi, ditemukan 35 karangan yang menggunakan
konjungsi koordinatif penambahan, 1 karangan yang menggunakan konjungsi
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koordinatif pemilihan, dan 9 karangan yang menggunakan konjungsi koordinatif
perlawanan. Contoh penggunaannya adalah sebagai berikut.
(1) Aku dan teman-teman bermain petak umpet. (K. 02)
(2) Pada suatu hari saya dan keluarga ingin berlibur ke Kota Lautan Api
atau Bandung. (K. 23)
(3) Semua merasa kecewa karena hal itu, tetapi tetap memasang wajah
bahagia. (K. 20)
Pada kalimat (1) konjungsi yang digunakan adalah konjungsi koordinatif
penambahan/aditif

dan

yang

berfungsi

untuk

menunjukkan

hubungan

penambahan yakni aku yang ditambah dengan teman-teman. Pada kalimat
(2) konjungsi yang digunakan adalah konjungsi koordinatif penambahan/aditif
dan yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan penambahan yakni saya yang
ditambah dengan keluarga serta konjungsi koordinatif pemilihan/disjungtif atau
yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan pemilihan terhadap penyebutan
sebuah kota yakni Kota Lautan Api atau Bandung. Pada kalimat (3) konjungsi
yang digunakan adalah konjungsi koordinatif perlawanan/adversatif tetapi yang
berfungsi untuk menunjukkan hubungan perlawanan antara klausa pertama yaitu
semua merasa kecewa karena hal itu dengan klausa kedua yaitu tetap memasang
wajah bahagia.
b) Konjungsi Korelatif
Pada data karangan narasi, tidak ditemukan konjungsi korelatif. Konjungsi
korelatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua kata, frasa, atau klausa dan
kedua unsur itu memiliki status sintaktis yang sama. Konjungsi korelatif selalu
hadir berpasangan dan memiliki hubungan timbal balik. Konjungsi yang sering
digunakan misalnya baik … maupun …, entah … entah …, tidak hanya … tetapi
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juga …, bukan hanya … melainkan juga …, sedemikian rupa sehingga …,
jangankan …, … pun …. Dari ke-38 data karangan narasi yang ada, tidak
ditemukan karangan yang mengandung konjungsi-konjungsi tersebut.
c) Konjungsi Subordinatif
Pada data karangan narasi, ditemukan 23 karangan yang menggunakan
konjungsi subordinatif waktu, 4 karangan yang menggunakan konjungsi
subordinatif syarat, 7 karangan yang menggunakan konjungsi subordinatif
konsesif, 15 karangan yang menggunakan konjungsi subordinatif penyebaban, dan
2 karangan yang menggunakan konjungsi subordinatif penjelasan. Contoh
penggunaannya adalah sebagai berikut.
(1) Setelah sholat, kami kembali masuk ke dalam bus. (K. 10)
(2) Kalau kami ambil arah selatan kami pulang, kalau kami ambil arah
utara kami naik. (K. 36)
(3) Aku berhati-hati dengan hewan itu meskipun sangat unik. (K. 35)
(4) Keluar dari air kakiku terasa perih karena tergores karang tajam.
(K. 35)
(5) Aku tersadar bahwa hari ini aku ada acara mengunjungi IKC bersama
teman-teman. (K. 03)
Pada kalimat (1) konjungsi yang digunakan adalah konjungsi subordinatif
waktu setelah yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan waktu. Pada kalimat
(2) konjungsi yang digunakan adalah konjungsi subordinatif syarat kalau yang
berfungsi untuk menunjukkan hubungan syarat. Pada kalimat (3) konjungsi yang
digunakan adalah konjungsi subordinatif konsesif meskipun yang berfungsi untuk
menunjukkan hubungan konsesif. Pada kalimat (4) konjungsi yang digunakan
adalah konjungsi subordinatif penyebaban karena yang berfungsi untuk
menunjukkan hubungan penyebaban antara klausa pertama yaitu kakiku terasa
perih dengan klausa kedua yaitu tergores karang tajam. Klausa pertama
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disebabkan oleh klausa kedua. Pada kalimat (5) konjungsi yang digunakan adalah
konjungsi subordinatif penjelasan bahwa yang berfungsi untuk menunjukkan
hubungan penjelasan.
d) Konjungsi Antarkalimat
Pada data karangan narasi, ditemukan 11 karangan yang menggunakan
konjungsi adversatif. Contoh penggunaannya adalah sebagai berikut.
(1) Namun saat aku dan teman-teman sedang mencari persembunyian,
tiba-tiba dari sebuah rumah ada anjing yang menggonggong dan
mengejar kami. (K. 02)
(2) Akan tetapi sekitar lima orang ditunjuk dan disuruh maju oleh pelatih.
(K. 07)
(3) Sesudah itu saya bersama keluarga menikmati makanan itu. (K. 24)
(4) Setelah itu kami melanjutkan perjalanan pulang menuju Yogyakarta.
(K. 31)
Pada kalimat (1) terdapat konjungsi namun yang berfungsi untuk
menunjukkan hubungan antarkalimat antara kalimat tersebut dengan kalimat
sebelumnya. Pada kalimat (2) terdapat konjungsi akan tetapi yang berfungsi untuk
menunjukkan hubungan antarkalimat antara kalimat tersebut dengan kalimat
sebelumnya. Pada kalimat (3) terdapat konjungsi sesudah itu yang berfungsi
untuk menunjukkan hubungan antarkalimat antara kalimat tersebut dengan
kalimat sebelumnya. Pada kalimat (4) terdapat konjungsi setelah itu yang
berfungsi untuk menunjukkan hubungan antarkalimat antara kalimat tersebut
dengan kalimat sebelumnya.

4.2.2

Jenis-jenis Koherensi dalam Karangan Narasi
Koherensi adalah kesinambungan ide yang terdapat dalam sebuah wacana

sehingga menjadi satu teks yang bermakna (Darma, 2014: 7). Koherensi yang
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terdapat dalam karangan narasi siswa kelas X semester I SMA GAMA (Tiga
Maret) Yogyakarta ada dua, yaitu (1) koherensi berpenanda dan (2) koherensi
tidak berpenanda. Koherensi berpenanda dapat diungkapkan secara eksplisit, yang
ditandai dengan konjungsi, sedangkan koherensi tidak berpenanda dapat
diungkapkan secara implisit yang tidak diungkapkan dengan penanda.
a. Koherensi Berpenanda
Koherensi berpenanda adalah koherensi yang diungkapkan dengan
ditandai konjungsi (Puspitasari, 2004: 15). Koherensi berpenanda yang terdapat
dalam karangan narasi siswa kelas X semester I SMA GAMA (Tiga Maret)
Yogyakarta meliputi (1) koherensi kausalitas, (2) koherensi kontras, (3) koherensi
temporal, (4) koherensi kronologis, (5) koherensi perurutan, dan (6) koherensi
intensitas.
1) Koherensi Kausalitas
Pada data karangan narasi, ditemukan 15 karangan yang menggunakan
koherensi kausalitas. Contoh penggunaannya adalah sebagai berikut.
(a) Saat aku menyebutkan apa lagu kesukaanku dia terkejut dan tersenyum
karena lagu itu adalah kesukaannya juga. (K. 21)
(b) Aku sangat senang karena ini hadiah pertamaku yang diberi adikku.
(K. 26)
(c) Aku pun tidak sabar untuk ke sana karena hal ini adalah pertama
kalinya untukku. (K. 33)
Pada kalimat (a) kata karena digunakan untuk menyatakan hubungan
makna sebab-akibat yang menghubungkan klausa pertama yaitu dia terkejut dan
tersenyum dengan klausa kedua yaitu lagu itu adalah kesukaannya juga. Pada
kalimat (b) kata karena digunakan untuk menyatakan hubungan makna sebabakibat yang menghubungkan klausa pertama yaitu aku sangat senang dengan
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klausa kedua yaitu ini hadiah pertamaku yang diberi adikku. Pada kalimat (c) kata
karena digunakan untuk menyatakan hubungan makna sebab-akibat yang
menghubungkan klausa pertama yaitu aku pun tidak sabar untuk ke sana dengan
klausa kedua yaitu hal ini adalah pertama kalinya untukku.
2) Koherensi Kontras
Pada data karangan narasi, ditemukan 12 karangan yang menggunakan
koherensi kontras. Contoh penggunaannya adalah sebagai berikut.
(a) Temanku tertarik dan mengajak ikut berpartisipasi dalam lomba
tersebut. Tapi aku tidak mau karena aku malu. (K. 21)
(b) Yang kubayangkan Jakarta adalah kota yang damai dan bersih. Tetapi
saat aku tiba di sana, kota tersebut tidak seperti yang kubayangkan
melainkan kebalikannya. (K. 33)
(c) Kami menempuh perjalanan dari Sampang ke pulau itu sekitar
45 menit. Agak lama memang, bahkan adik sepupuku sampai mabuk
laut. Tapi sampai di sana semuanya terbayarkan. (K. 35)
Pada kalimat (a) konjungsi tapi berfungsi untuk menyatakan hubungan
makna perlawanan antara kalimat yang bersangkutan dengan kalimat sebelumnya.
Pada kalimat (b) konjungsi tetapi berfungsi untuk menyatakan hubungan makna
perlawanan antara kalimat yang bersangkutan dengan kalimat sebelumnya. Pada
kalimat (c) konjungsi tapi berfungsi untuk menyatakan hubungan makna
perlawanan antara kalimat yang bersangkutan dengan kalimat sebelumnya.
3) Koherensi Aditif
Pada data karangan narasi, tidak ditemukan koherensi aditif. Koherensi
aditif adalah konjungsi yang menyatakan hubungan makna penambahan antara
kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Koherensi ini sering ditandai dengan
penggunaan konjungsi misalnya lagipula, berikutnya, atau di samping itu. Dari
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ke-38 data karangan narasi yang ada, tidak ditemukan karangan yang mengandung
konjungsi-konjungsi tersebut.
4) Koherensi Temporal
Pada data karangan narasi, ditemukan 34 karangan yang menggunakan
koherensi temporal. Contoh penggunaannya adalah sebagai berikut.
(a) Di pagi hari semua sudah siap untuk pergi ke salah satu objek di
Malang. (K. 10)
(b) Sore itu saya bangun tidur pukul 16.00. (K. 17)
(c) Kami sekeluarga berangkat dari rumah malam hari sekitar pukul
20.00 WIB. (K. 23)
Pada kalimat (a) kata pagi hari digunakan untuk menyatakan hubungan
makna waktu. Pada kalimat (b) kata sore itu; pukul 16.00 digunakan untuk
menyatakan hubungan makna waktu. Pada kalimat (c) kata malam hari sekitar
pukul 20.00 WIB digunakan untuk menyatakan hubungan makna waktu.
5) Koherensi Kronologis
Pada data karangan narasi, ditemukan 12 karangan yang menggunakan
koherensi kronologis. Contoh penggunaannya adalah sebagai berikut.
(a) Kuambil rangkaian bunga itu dari baki lalu kukalungkan padanya.
(K. 22)
(b) Aku sholat dulu kemudian mandi. (K. 27)
(c) Keluargaku pulang ke Surabaya lalu berlibur ke sebuah pulau yang
berada di Madura, Gili Labak. (K. 35)
Pada kalimat (a) kata lalu digunakan untuk menyatakan hubungan makna
rangkaian waktu antara klausa pertama yaitu kuambil rangkaian bunga itu dari
baki dengan klausa kedua yaitu kukalungkan padanya. Pada kalimat (b) kata
kemudian digunakan untuk menyatakan hubungan makna rangkaian waktu antara
klausa pertama yaitu aku sholat dulu dengan klausa kedua yaitu mandi. Pada
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kalimat (c) kata lalu digunakan untuk menyatakan hubungan makna rangkaian
waktu antara klausa pertama yaitu keluargaku pulang ke Surabaya dengan klausa
kedua yaitu berlibur ke sebuah pulau yang berada di Madura, Gili Labak.
6) Koherensi Perurutan
Pada data karangan narasi, ditemukan 8 karangan yang menggunakan
koherensi perurutan. Contoh penggunaannya adalah sebagai berikut.
(a) Setelah waktu selesai saya langsung mengumpulkan kertas lukisan
kaligrafi. Setelah itu saya keluar dari ruang kaligrafi dan menuju ke
lapangan berkumpul bersama teman-teman yang sudah selesai
mengikuti lomba. (K. 14)
(b) Sesampai di sana, kami foto-foto. Setelah itu kami jalan lagi. (K. 36)
(c) Karena saya masih baru pertama kali naik pesawat, saya tidak tahu
bagaimana caranya. Lalu saya memperhatikan orang-orang yang ada di
sana. Setelah itu saya memberanikan diri untuk melakukan check-in.
(K. 37)
Pada kalimat (a) kata setelah itu digunakan untuk menyatakan hubungan
makna perbuatan yang dilakukan secara berurutan. Pada kalimat (b) kata setelah
itu digunakan untuk menyatakan hubungan makna perbuatan yang dilakukan
secara berurutan. Pada kalimat (c) kata setelah itu digunakan untuk menyatakan
hubungan makna perbuatan yang dilakukan secara berurutan.
7) Koherensi Intensitas
Pada data karangan narasi, ditemukan 2 karangan yang menggunakan
koherensi intensitas. Contoh penggunaannya adalah sebagai berikut.
(a) Orang-orang banyak yang melihat bahkan ada yang mengabadikan
dengan merekam dan memfoto kejadian tersebut. (K. 29)
(b) Agak lama memang, bahkan adik sepupuku sampai mabuk laut.
(K. 35)
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Pada kalimat (a) kata bahkan digunakan untuk menyatakan hubungan
makna penyangatan. Pada kalimat (b) kata bahkan digunakan untuk menyatakan
hubungan makna penyangatan.
b. Koherensi Tidak Berpenanda
Koherensi tidak berpenanda adalah koherensi yang secara tersurat
tidak ditandai konjungsi, namun dipahami dari hubungan antarkalimatnya
(Puspitasari, 2004: 15). Koherensi tidak berpenanda yang terdapat dalam karangan
narasi siswa kelas X semester I SMA GAMA (Tiga Maret) Yogyakarta meliputi
(1) koherensi perincian dan (2) koherensi perian.
1) Koherensi Perincian
Pada data berupa karangan narasi, ditemukan 8 karangan yang
menggunakan koherensi perincian. Contoh penggunaannya adalah sebagai
berikut.
(a) Selama lima hari kami jalan-jalan wisata ke Bali seperti Sangeh,
Pantai Kuta, Pantai Sanur, Pantai Pandawa, Tanjung Benua, dan
lain-lain. (K. 11)
(b) Kami pergi ke tiga kota besar yaitu Jakarta, Bogor, dan Bandung.
(K. 33)
(c) Kakak sepupuku menyewa perlengkapan snorkling seperti rompi
pelampung, alat bantu nafas, dan kacamata menyelam. (K. 35)
Pada kalimat (a) terdapat perincian dari tempat wisata di Bali yaitu
Sangeh, Pantai Kuta, Pantai Sanur, Pantai Pandawa, Tanjung Benua, dan lainlain yang menyatakan hubungan makna rincian. Pada kalimat (b) terdapat
perincian dari tiga kota besar yaitu Jakarta, Bogor, dan Bandung yang
menyatakan hubungan makna rincian. Pada kalimat (c) terdapat perincian dari
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perlengkapan snorkling yaitu rompi pelampung, alat bantu nafas, dan kacamata
menyelam yang menyatakan hubungan makna rincian.
2) Koherensi Perian
Pada data berupa karangan narasi, ditemukan 3 karangan yang
menggunakan koherensi perian. Contoh penggunaannya adalah sebagai berikut.
(a) Pohon-pohon cemara yang hijau dan gulungan-gulungan ombak yang
sangat indah menggembirakan saya dan keluarga. (K. 32)
(b) Indahnya laut berwarna biru muda dan jernih sungguh memanjakan
mata. (K. 35)
Pada kalimat (a) terlihat adanya pendeskripsian dari situasi pantai dan laut.
Pada kalimat (b) terlihat adanya pendeskripsian dari situasi air laut.

4.2.3

Ketidaktepatan Kohesi dan Koherensi dalam Karangan Narasi
Karangan yang baik harus memenuhi syarat kohesi dan koherensi.

Menurut Pranowo (2015: 148-150), pertalian kohesi dan koherensi dalam wacana
terjadi dalam empat macam bentuk: (1) kohesif sekaligus koheren, (2) kohesif
tetapi tidak koheren, (3) koheren tetapi tidak kohesif, (4) tidak kohesif dan tidak
koheren. Analisis data ini berfokus pada bentuk kedua, ketiga, dan keempat yakni
menganalisis wacana yang kohesif tetapi tidak koheren, koheren tetapi tidak
kohesif, serta yang tidak kohesif dan tidak koheren. Hal ini disesuaikan dengan
rumusan masalah dan tujuan penelitian yakni untuk mencari, menemukan, serta
mendeskripsikan ketidaktepatan kohesi dan koherensi yang terdapat dalam
karangan narasi. Poin pertama diabaikan karena jika sudah memenuhi unsur
kohesif sekaligus koheren berarti karangan dianggap sudah tepat.
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a. Kohesif tetapi Tidak Koheren
Wacana yang kohesif tetapi tidak koheren diartikan bahwa wacana ini
memiliki pertalian bentuk (kohesif) tetapi tidak memiliki pertalian makna
(koheren). Pada data karangan narasi, ditemukan kalimat yang kohesif tetapi tidak
koheren, yaitu sebagai berikut.
1) Pada waktu itu saya naik delman berkeliling Monas. (K. 05)
2) Di dalam kendaraan tersebut ada pengendara yang kesakitan karena
terjepit oleh kemudi kendaraan tersebut. Kami berusaha mengangkut
korban ke mobil ambulance. (K. 23)
3) Pada suatu hari saya bersama keluarga berlibur ke wisata kolam renang
yang bernama Jogja Bay. Sesudah itu saya merapikan pakaian dan
sabun mandi dimasukkan ke dalam tas. Saya berangkat bersama
keluarga pukul 07.00. (K. 24)
4) Sesudah itu saya bersama keluarga ganti baju dan mandi. (K. 24)
5) Aku memikirkan cara untuk membetulkan komputer karena aku ingin
tahu apa yang ada di dalamnya. (K. 30)

Pada kalimat (1) kalimat pertama ini tidak berkaitan dengan ide pokok
pada paragraf pertama. Paragraf pertama membahas pengalaman mengikuti acara
di Monas, tetapi kalimat ini membahas hal lain yakni naik delman berkeliling
Monas. Kalimat ini menjadi kalimat sumbang sehingga harus dihilangkan.
Pada kalimat (2) terdapat kalimat yang seakan-akan hilang sehingga
menjadi kalimat yang terasa sumbang. Kalimat-kalimat sebelumnya tidak ada
yang menceritakan pemanggilan mobil ambulance. Namun tiba-tiba langsung
menceritakan peristiwa mengangkut korban ke mobil ambulance sehingga seakanakan kalimat tersebut tidak koheren dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Oleh
karena itu, perlu adanya penambahan kalimat sebelum kalimat ‘Kami berusaha
mengangkut korban ke mobil ambulance’ yang menerangkan adanya pemanggilan
mobil ambulance.
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Pada kalimat (3) terdapat kalimat yang rancu karena tidak selaras dengan
ide pokok paragraf. Ide pokok paragraf menceritakan kronologis ketika liburan ke
Jogja Bay, bukan menceritakan persiapan untuk liburan ke Jogja Bay. Sementara
kalimat ‘Sesudah itu saya merapikan pakaian dan sabun mandi dimasukkan ke
dalam tas’ menceritakan persiapan untuk liburan ke Jogja Bay. Pengertian
sebelum melakukan liburan dan pada saat liburan itu sudah berbeda sehingga
sebaiknya kalimat tersebut dihilangkan saja agar paragraf menjadi lebih koheren.
Pada kalimat (4) terdapat ketidakcermatan penalaran/logika urutan
kejadian sehingga lebih tepat jika posisi kata ‘ganti baju’ dan ‘mandi’ dibalik agar
makna kalimat menjadi lebih tepat penalarannya. Oleh karena itu, kalimat yang
lebih tepat adalah sebagai berikut:
4.a) Sesudah itu saya bersama keluarga mandi dan ganti baju. (K. 24)
Pada kalimat (5) kalimat ‘aku ingin tahu apa yang ada di dalamnya’ tidak
koheren dengan kalimat ‘aku memikirkan cara untuk membetulkan komputer’
sehingga kalimat ‘aku ingin tahu apa yang ada di dalamnya’ perlu diganti atau
dibuang.

b. Koheren tetapi Tidak Kohesif
Wacana yang koheren tetapi tidak kohesif diartikan bahwa wacana ini
memiliki pertalian makna (koheren) tetapi tidak memiliki pertalian bentuk
(kohesif). Pada data karangan narasi, ditemukan kalimat yang koheren tetapi tidak
kohesif yaitu sebagai berikut.
1) Setelah mandi aku segera berpakaian seragam. Saya pun tidak sempat
untuk sarapan. (K. 01)
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2) Setelah melakukan PBB, semua siswa diajak doa bersama yang
dipimpin oleh kepala sekolah. Setelah itu, kita berangkat ke TMII.
(K. 06)
3) Hal yang mengesankan di TMII saya kalah pada babak ke-4, dan
teman seperjuanganku kalah dulu dari aku. (K. 06)
4) Pada tanggal 5 aku mengikuti paduan suara. Saat kami semua dipilih,
pelatih melakukan audisi. (K. 07)
5) Kami semua menunggu pengumuman dan kami semua berkumpul
untuk mengetahui hasilnya. Akan tetapi sekitar lima orang ditunjuk
dan disuruh maju oleh pelatih. (K. 07)
6) Kami berlatih setiap jam pelajaran ke-7 dan sampai kira-kira jam
4 sore. (K. 08)
7) Pukul 08.30 bisnya sudah sampai di lapangan Ganjuran dan kami
berangkat pukul 09.30. (K. 11)
8) Sampai di sana kami langsung melihat atraksi gajah-gajah dan setelah
itu kami naik gajah mengelilingi tempat itu. (K. 15)
9) Saya berangkat terburu-buru namun ada yang tertinggal, buku
matematika. (K. 17)
10) Walaupun aku tidak menang tapi aku senang sudah turut meramaikan
lomba 17 Agustus. (K. 18)
11) Masa SMP 1 tahun yang lalu sebelum masa SMA aku mengikuti
lomba KIR (Karya Ilmiah Remaja) tingkat nasional. Waktu SMP aku
mengikuti lomba tersebut dengan penuh kesungguhan. (K. 19)
12) Tetapi temanku memaksaku hingga pada akhirnya aku mau karena
merasa tidak enak dengan temanku. (K. 21)
13) Saat kami ingin membuka pintu daripada kendaraan tersebut ternyata
terkunci. (K. 23)
14) Sesudah itu saya memasuki air ombak itu. Sesudah itu kedalaman
airnya 2 meter sedangkan saya tingginya hanya 155 cm. (K. 24)
15) Walaupun hanya mendapat harapan 2, kami tetap bersyukur dan tetap
semangat untuk ke depannya dan mendapatkan juara pertama. (K. 25)
16) Dia sangat senang juga karena dia tahu kalau aku sangat suka dengan
hadiah yang dia berikan. (K. 26)
17) Pada akhirnya kita berangkat pada pukul 06.00 pagi dan
menghabiskan waktu satu hari satu malam supaya sampai di villa
tempat kita bermalam. (K. 28)
18) Setelah sudah memadamkan mobil tersebut, mobil itu harus
ditempatkan di sana terlebih dahulu sebelum diambil oleh pihak
kepolisian. (K. 29)
19) Setelah itu mobil tersebut menghitam pekat dan rusak. (K. 29)
20) Aku tidak pernah sehari tanpa bermain komputer. Pertama kali aku
mengenalnya dari teman. (K. 30)
21) Pagi harinya kami melanjutkan perjalanan ke tempat wisata hingga
beberapa hari dan mencapai tujuan terakhir yaitu di Danau Beratan
Bedugul Bali. (K. 31)
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22) Sesaat selesai ibadah, saya dan keluarga saya melanjutkan jalan-jalan
ke daerah pantai itu. (K. 32)
23) Keluargaku pulang ke Surabaya lalu berlibur ke sebuah pulau yang
berada di Madura, Gili Labak. (K. 35)
24) Setelah itu saya disuruh oleh petugas tersebut untuk menunggu
keberangkatan di ruang tunggu. (K. 37)
25) Ketika sampai di Danau Toba, kami menunggu waktu pukul 24.00
WIB untuk melihat pesta kembang api yang dilaksanakan bupati
Danau Toba untuk memeriahkan pergantian tahun 2015 menuju 2016.
Sangat indah dan sangat seru. Setelah menikmati keindahan
kembang api tersebut saya dan sembilan teman saya mandi di Danau
Toba tersebut sekitar pukul 01.00 WIB. (K. 38)
26) Sangat seru dan sangat mengasyikkan perjalanan pulang maupun
pergi dari Danau Toba menuju rumah kami kembali. (K. 38)
Pada kalimat (1) yakni: Setelah mandi aku segera berpakaian seragam.
Saya pun tidak sempat untuk sarapan. (K. 01), terdapat penggunaan kata ganti
persona yakni ‘aku’ dan ‘saya’ yang tidak konsisten sehingga mengganggu proses
pembacaan. Seharusnya penggunaan kata ganti tersebut konsisten dari awal
hingga akhir paragraf. Oleh karena itu, kalimat yang lebih tepat adalah sebagai
berikut:
1.a) Setelah mandi aku segera berpakaian seragam. Aku pun tidak sempat untuk
sarapan. (K. 01)
Pada kalimat (2) yakni: Setelah melakukan PBB, semua siswa diajak doa
bersama yang dipimpin oleh kepala sekolah. Setelah itu, kita berangkat ke TMII.
(K. 06), terdapat kesalahan penggunaan kata ganti persona yakni ‘kita’. Lebih
tepat bila kata ganti persona yang digunakan adalah ‘kami’ karena kata ganti
‘kita’ dan ‘kami’ maknanya berbeda. Jika menggunakan kata ‘kami’ pembaca
tidak ikut terlibat, jika menggunakan kata ‘kita’ pembaca ikut terlibat. Pada
karangan tersebut kurang tepat jika menggunakan kata ‘kita’ karena pembaca
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merupakan orang lain yang tidak memiliki keterlibatan di dalam cerita. Oleh
karena itu, kalimat yang lebih tepat adalah sebagai berikut:
2.a) Setelah melakukan PBB, semua siswa diajak doa bersama yang dipimpin
oleh kepala sekolah. Setelah itu, kami berangkat ke TMII. (K. 06)
Pada kalimat (3) yakni: Hal yang mengesankan di TMII saya kalah pada
babak ke-4, dan teman seperjuanganku kalah dulu dari aku. (K. 06), terdapat
penggunaan kata ganti persona yakni ‘aku’ dan ‘saya’ yang tidak konsisten
sehingga mengganggu proses pembacaan. Seharusnya penggunaan kata ganti
tersebut konsisten dari awal hingga akhir paragraf. Selain itu, terdapat kesalahan
penggunaan konjungsi ‘dan’. Meskipun sama-sama konjungsi koordinatif tetapi
akan lebih tepat jika konjungsi yang digunakan adalah ‘sedangkan’, bukan ‘dan’.
Hal ini dikarenakan konjungsi ‘dan’ menunjukkan penambahan peristiwa pada
kalimat yang setara sementara konjungsi ‘sedangkan’ menunjukkan perbedaan
peristiwa pada kalimat yang setara. Oleh karena itu, kalimat yang lebih tepat
adalah sebagai berikut:
3.a) Hal yang mengesankan di TMII aku kalah pada babak ke-4, sedangkan
teman seperjuanganku kalah dulu dari aku. (K. 06)
Pada kalimat (4) yakni: Pada tanggal 5 aku mengikuti paduan suara. Saat
kami semua dipilih, pelatih melakukan audisi. (K. 07), tidak ada kejelasan
hubungan bentuk antara kalimat pertama dengan kalimat kedua. Seharusnya
kalimat pertama dibuat menjadi ‘pada tanggal 5 aku dan teman-teman mengikuti
paduan suara’ agar terjadi keselarasan hubungan bentuk antara kalimat pertama
dan kalimat kedua. Oleh karena itu, kalimat yang lebih tepat adalah sebagai
berikut:
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4.a) Pada tanggal 5 aku dan teman-teman mengikuti paduan suara. Saat kami
semua dipilih, pelatih melakukan audisi. (K. 07)
Pada kalimat (5) yakni: Kami semua menunggu pengumuman dan kami
semua berkumpul untuk mengetahui hasilnya. Akan tetapi sekitar lima orang
ditunjuk dan disuruh maju oleh pelatih. (K. 07), terdapat kesalahan penggunaan
konjungsi ‘akan tetapi’. Konjungsi ‘akan tetapi’ dipergunakan untuk menyatakan
hubungan pertentangan padahal kalimat tersebut bukan menunjukkan hubungan
pertentangan melainkan lebih kepada perurutan. Lebih tepat jika kalimat tersebut
bukan menggunakan konjungsi ‘akan tetapi’ melainkan menggunakan konjungsi
‘setelah itu’ atau ‘sesudah itu’. Oleh karena itu, kalimat yang lebih tepat adalah
sebagai berikut:
5.a) Kami semua menunggu pengumuman dan kami semua berkumpul untuk
mengetahui hasilnya. Setelah itu, sekitar lima orang ditunjuk dan disuruh maju
oleh pelatih. (K. 07)
Pada kalimat (6) yakni: Kami berlatih setiap jam pelajaran ke-7 dan
sampai kira-kira jam 4 sore. (K. 08), terdapat kesalahan penggunaan konjungsi
‘dan’ yang sebenarnya konjungsi tersebut tidak perlu ada. Sebaiknya konjungsi
tersebut dihilangkan saja karena sudah terwakili oleh kata ‘sampai’. Oleh karena
itu, kalimat yang lebih tepat adalah sebagai berikut:
6.a) Kami berlatih setiap jam pelajaran ke-7 sampai kira-kira jam 4 sore. (K. 08)
Pada kalimat (7) yakni: Pukul 08.30 bisnya sudah sampai di lapangan
Ganjuran dan kami berangkat pukul 09.30. (K. 11), terdapat kesalahan
penggunaan kata ganti empunya ‘–nya’ pada kata ‘bisnya’ karena ‘–nya’ lebih
tepat jika digunakan untuk menggantikan orang bukan benda. Kalimat itu akan
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lebih tepat jika menggunakan ‘tersebut’ bukan ‘-nya’. Oleh karena itu, kalimat
yang lebih tepat adalah sebagai berikut:
7.a) Pukul 08.30 bis tersebut sudah sampai di lapangan Ganjuran dan kami
berangkat pukul 09.30. (K. 11)
Pada kalimat (8) yakni: Sampai di sana kami langsung melihat atraksi
gajah-gajah dan setelah itu kami naik gajah mengelilingi tempat itu. (K. 15),
terdapat kesalahan penggunaan konjungsi ganda secara berturut-turut yakni ‘dan’
dan ‘setelah itu’ dalam satu kalimat. Penulisan seperti itu tidak tepat dan akan
lebih tepat jika digantikan dengan konjungsi ‘lalu’. Oleh karena itu, kalimat yang
lebih tepat adalah sebagai berikut:
8.a) Sampai di sana kami langsung melihat atraksi gajah-gajah lalu kami naik
gajah mengelilingi tempat itu. (K. 15)
Pada kalimat (9) yakni: Saya berangkat terburu-buru namun ada yang
tertinggal, buku matematika. (K. 17), terdapat kesalahan penggunaan konjungsi
‘namun’. Konjungsi ‘namun’ dipergunakan untuk menyatakan hubungan
pertentangan

padahal

kalimat

tersebut

bukan

menunjukkan

hubungan

pertentangan melainkan lebih menunjukkan hubungan sebab akibat. Klausa ‘saya
berangkat terburu-buru’ merupakan sebab dari klausa ‘ada yang tertinggal, buku
matematika’ sehingga konjungsi yang lebih tepat digunakan yakni ‘sehingga’.
Oleh karena itu, kalimat yang lebih tepat adalah sebagai berikut:
9.a) Saya berangkat terburu-buru sehingga ada yang tertinggal, buku matematika.
(K. 17)
Pada kalimat (10) yakni: Walaupun aku tidak menang tapi aku senang
sudah turut meramaikan lomba 17 Agustus. (K. 18), terdapat penggunaan
konjungsi ganda dalam satu kalimat yang tidak tepat yakni ’walaupun’ dan ‘tapi’.
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Konjungsi ‘walaupun’ menyatakan hubungan konsesif yang seharusnya tidak
perlu diikuti oleh konjungsi lain setelahnya. Namun pada kalimat tersebut masih
ditambahkan lagi konjungsi ‘tapi’ yang menyatakan hubungan pertentangan di
mana kedua konjungsi tersebut tidak tepat jika ditempatkan dalam satu kalimat.
Seharusnya salah satu konjungsi yakni konjungsi ‘tapi’ dihilangkan saja agar
kalimat menjadi lebih tepat. Oleh karena itu, kalimat yang lebih tepat adalah
sebagai berikut:
10.a) Walaupun aku tidak menang, aku senang sudah turut meramaikan lomba
17 Agustus. (K. 18)
Pada kalimat (11) yakni: Masa SMP 1 tahun yang lalu sebelum masa
SMA aku mengikuti lomba KIR (Karya Ilmiah Remaja) tingkat nasional. Waktu
SMP aku mengikuti lomba tersebut dengan penuh kesungguhan. (K. 19),
seharusnya tidak perlu ada pengulangan atau repetisi terhadap kata-kata yang
tidak perlu jika malah membuat kalimat tersebut menjadi ambigu dan tidak jelas
hubungannya antara kalimat pertama dengan kalimat kedua. Sebaiknya kata
‘waktu SMP’ pada kalimat kedua dihilangkan saja karena sudah diwakili oleh
keterangan yang terdapat pada kalimat pertama atau sebaliknya yakni keterangan
yang terdapat pada kalimat pertama dihilangkan, digantikan dengan keterangan
yang terdapat di kalimat kedua. Oleh karena itu, kalimat yang lebih tepat adalah
sebagai berikut:
11.a) Masa SMP 1 tahun yang lalu sebelum masa SMA aku mengikuti lomba
KIR (Karya Ilmiah Remaja) tingkat nasional. Aku mengikuti lomba tersebut
dengan penuh kesungguhan. (K. 19)
Pada kalimat (12) yakni: Tetapi temanku memaksaku hingga pada
akhirnya aku mau karena merasa tidak enak dengan temanku. (K. 21), terdapat
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penggunaan konjungsi ‘tetapi’ yang tidak tepat. Konjungsi ‘tetapi’ dipergunakan
untuk menyatakan hubungan perlawanan intrakalimat. Konjungsi tersebut
diletakkan di tengah kalimat yakni di antara induk kalimat dan anak kalimat.
Sementara pada kalimat tersebut konjungsi ‘tetapi’ terletak di awal kalimat.
Dalam bahasa baku konjungsi ‘tetapi’ tidak dipakai untuk memulai suatu kalimat.
Sebagai gantinya, lebih tepat jika kalimat tersebut menggunakan konjungsi
antarkalimat yakni ‘akan tetapi’ untuk menghubungkan dengan kalimat
sebelumnya. Oleh karena itu, kalimat yang lebih tepat adalah sebagai berikut:
12.a) Akan tetapi, temanku memaksaku hingga pada akhirnya aku mau karena
merasa tidak enak dengan temanku. (K. 21)
Pada kalimat (13) yakni: Saat kami ingin membuka pintu daripada
kendaraan tersebut ternyata terkunci. (K. 23), terdapat kesalahan penggunaan
konjungsi ‘daripada’. Konjungsi ‘daripada’ dipergunakan untuk menyatakan
hubungan perbandingan padahal kalimat tersebut bukan menunjukkan hubungan
perbandingan melainkan lebih kepada menerangkan suatu keadaan. Lebih tepat
jika tidak perlu menggunakan konjungsi. Oleh karena itu, kalimat yang lebih tepat
adalah sebagai berikut:
13.a) Saat kami ingin membuka pintu kendaraan tersebut ternyata terkunci.
(K. 23)
Pada kalimat (14) yakni: Sesudah itu saya memasuki air ombak itu.
Sesudah itu kedalaman airnya 2 meter sedangkan saya tingginya hanya 155 cm.
(K. 24), terdapat kesalahan penggunaan konjungsi antarkalimat ‘sesudah itu’ yang
menyebabkan kalimat tersebut menjadi sangat tidak jelas ketika dibaca. Sebaiknya
di awal kalimat lebih tepat jika bukan menggunakan konjungsi ‘sesudah itu’
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melainkan menggunakan kata ‘ternyata’ agar kalimat lebih mudah dibaca dan
dipahami maksudnya. Oleh karena itu, kalimat yang lebih tepat adalah sebagai
berikut:
14.a) Sesudah itu saya memasuki air ombak itu. Ternyata kedalaman airnya
2 meter sedangkan saya tingginya hanya 155 cm. (K. 24)
Pada kalimat (15) yakni: Walaupun hanya mendapat harapan 2, kami
tetap bersyukur dan tetap semangat untuk ke depannya dan mendapatkan juara
pertama. (K. 25), terdapat kesalahan penggunaan konjungsi ‘dan’ pada kalimat
tersebut. Konjungsi ‘dan’ dipergunakan untuk menyatakan hubungan penambahan
dari suatu peristiwa padahal kalimat tersebut bukan menunjukkan hubungan
penambahan melainkan lebih kepada menyatakan hubungan tujuan. Lebih tepat
jika kalimat tersebut tidak menggunakan konjungsi ‘dan’ tetapi menggunakan kata
‘agar bisa’ atau ‘supaya’. Oleh karena itu, kalimat yang lebih tepat adalah sebagai
berikut:
15.a) Walaupun hanya mendapat harapan 2, kami tetap bersyukur dan tetap
semangat untuk ke depannya agar bisa mendapatkan juara pertama. (K. 25)
Pada kalimat (16) yakni: Dia sangat senang juga karena dia tahu kalau
aku sangat suka dengan hadiah yang dia berikan. (K. 26), terdapat kesalahan
penggunaan

konjungsi

‘kalau’.

Konjungsi

‘kalau’

dipergunakan

untuk

menyatakan hubungan syarat padahal kalimat tersebut bukan menunjukkan
hubungan syarat melainkan lebih kepada penjelasan. Oleh karena itu lebih tepat
jika kalimat tersebut bukan menggunakan konjungsi ‘kalau’ melainkan
menggunakan konjungsi ‘bahwa’. Oleh karena itu, kalimat yang lebih tepat adalah
sebagai berikut:
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16.a) Dia sangat senang juga karena dia tahu bahwa aku sangat suka dengan
hadiah yang dia berikan. (K. 26)
Pada kalimat (17) yakni: Pada akhirnya kita berangkat pada pukul 06.00
pagi dan menghabiskan waktu satu hari satu malam supaya sampai di villa
tempat kita bermalam. (K. 28), terdapat kesalahan penggunaan kata ganti persona
yakni ‘kita’. Lebih tepat bila kata ganti persona yang digunakan adalah ‘kami’
karena kata ganti ‘kita’ dan ‘kami’ maknanya berbeda. Jika menggunakan kata
‘kami’ pembaca tidak ikut terlibat, jika menggunakan kata ‘kita’ pembaca ikut
terlibat. Pada karangan tersebut kurang tepat jika menggunakan kata ‘kita’ karena
pembaca merupakan orang lain yang tidak memiliki keterlibatan di dalam cerita.
Selain itu, terdapat kesalahan penggunaan konjungsi ‘supaya’ pada kalimat
tersebut. Konjungsi ‘supaya’ dipergunakan untuk menyatakan hubungan hasil
padahal kalimat tersebut bukan menunjukkan hubungan hasil melainkan lebih
kepada menerangkan tujuan. Lebih tepat jika kalimat tersebut tidak menggunakan
konjungsi ‘supaya’ tetapi menggunakan konjungsi ‘untuk’. Oleh karena itu,
kalimat yang lebih tepat adalah sebagai berikut:
17.a) Pada akhirnya kami berangkat pada pukul 06.00 pagi dan menghabiskan
waktu satu hari satu malam untuk sampai di villa tempat kami bermalam. (K. 28)
Pada kalimat (18) yakni: Setelah sudah memadamkan mobil tersebut,
mobil itu harus ditempatkan di sana terlebih dahulu sebelum diambil oleh pihak
kepolisian. (K. 29), terdapat kesalahan bentuk kalimat yang menyebabkan kalimat
menjadi rancu. Fokus kalimat tersebut terletak pada mobil sehingga kata
‘memadamkan’ sebaiknya diubah menjadi ‘dipadamkan’ dan kata ‘mobil tersebut’
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dihilangkan saja karena sudah diwakili oleh kata ‘mobil itu’. Oleh karena itu,
kalimat yang lebih tepat adalah sebagai berikut:
18.a) Setelah sudah dipadamkan, mobil itu harus ditempatkan di sana terlebih
dahulu sebelum diambil oleh pihak kepolisian. (K. 29)
Pada kalimat (19) yakni: Setelah itu mobil tersebut menghitam pekat dan
rusak. (K. 29), terdapat kesalahan penggunaan konjungsi antarkalimat ‘setelah
itu’. Lebih tepat jika diganti dengan kata ‘setelah dipadamkan’. Oleh karena itu,
kalimat yang lebih tepat adalah sebagai berikut:
19.a) Setelah dipadamkan, mobil tersebut menghitam pekat dan rusak. (K. 29)
Pada kalimat (20) yakni: Aku tidak pernah sehari tanpa bermain
komputer. Pertama kali aku mengenalnya dari teman. (K. 30), terdapat kesalahan
penggunaan kata ganti empunya ‘-nya’ karena ‘–nya’ lebih tepat jika digunakan
untuk menggantikan orang bukan benda. Kalimat tersebut akan lebih tepat jika
menggunakan repetisi kata ‘komputer’ agar kalimat tidak ambigu. Oleh karena
itu, kalimat yang lebih tepat adalah sebagai berikut:
20.a) Aku tidak pernah sehari tanpa bermain komputer. Pertama kali aku
mengenal komputer dari teman. (K. 30)
Pada kalimat (21) yakni: Pagi harinya kami melanjutkan perjalanan ke
tempat wisata hingga beberapa hari dan mencapai tujuan terakhir yaitu di Danau
Beratan Bedugul Bali. (K. 31), terdapat kesalahan penggunaan konjungsi ‘dan’
pada kalimat tersebut. Konjungsi ‘dan’ dipergunakan untuk menyatakan hubungan
penambahan dari suatu peristiwa padahal kalimat tersebut bukan menunjukkan
hubungan penambahan melainkan lebih kepada menyatakan hubungan tujuan.
Lebih tepat jika kalimat tersebut tidak menggunakan konjungsi ‘dan’ tetapi
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menggunakan kata ‘hingga’. Oleh karena itu, kalimat yang lebih tepat adalah
sebagai berikut:
21.a) Pagi harinya kami melanjutkan perjalanan ke tempat wisata hingga beberapa
hari hingga mencapai tujuan terakhir yaitu di Danau Beratan Bedugul Bali.
(K. 31)
Pada kalimat (22) yakni: Sesaat selesai ibadah, saya dan keluarga saya
melanjutkan jalan-jalan ke daerah pantai itu. (K. 32), penggunaan kata ‘sesaat’
pada kalimat tersebut kurang tepat. Sebaiknya kata tersebut diganti dengan kata
‘setelah’ agar lebih enak dibaca. Oleh karena itu, kalimat yang lebih tepat adalah
sebagai berikut:
22.a) Setelah selesai ibadah, saya dan keluarga saya melanjutkan jalan-jalan ke
daerah pantai itu. (K. 32)
Pada kalimat (23) yakni: Keluargaku pulang ke Surabaya lalu berlibur ke
sebuah pulau yang berada di Madura, Gili Labak. (K. 35), terdapat
keambiguitasan kata ‘keluargaku’ karena kalimat tersebut bila dimaknai, yang
berlibur adalah keluarga dari si pencerita sedangkan si pencerita tidak ikut
berlibur padahal setelah dibaca secara keseluruhan ternyata si pencerita juga ikut
berlibur. Seharusnya di depan kata ‘keluargaku’ ditambahkan kata ‘aku dan’ agar
kalimat menjadi lebih jelas dan tidak menimbulkan salah tafsir atau ambigu. Oleh
karena itu, kalimat yang lebih tepat adalah sebagai berikut:
23.a) Aku dan keluargaku pulang ke Surabaya lalu berlibur ke sebuah pulau
yang berada di Madura, Gili Labak. (K. 35)
Pada kalimat (24) yakni: Setelah itu saya disuruh oleh petugas tersebut
untuk menunggu keberangkatan di ruang tunggu. (K. 37), terdapat kesalahan
penggunaan kata ‘tersebut’ karena sebelumnya tidak ada kalimat yang
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menjelaskan petugas yang dimaksud padahal kata ‘tersebut’ digunakan untuk
mensubstitusi atau menggantikan kata yang sudah disebutkan sebelumnya. Oleh
karena itu, sebaiknya disebutkan terlebih dahulu petugas yang dimaksud misalkan
petugas check-in sehingga kata ‘tersebut’ dapat dipakai untuk menggantikan kata
‘check-in’ atau kata ‘tersebut’ langsung diganti menggunakan kata ‘check-in’.
24.a) Setelah itu saya disuruh oleh petugas check-in untuk menunggu
keberangkatan di ruang tunggu. (K. 37)
Pada kalimat (25) yakni: Ketika sampai di Danau Toba, kami menunggu
waktu pukul 24.00 WIB untuk melihat pesta kembang api yang dilaksanakan
bupati Danau Toba untuk memeriahkan pergantian tahun 2015 menuju 2016.
Sangat indah dan sangat seru. Setelah menikmati keindahan kembang api
tersebut saya dan sembilan teman saya mandi di Danau Toba tersebut sekitar
pukul 01.00 WIB. (K. 38), terdapat kesalahan elipsis yang menyebabkan kalimat
tidak dapat dipahami. Oleh karena itu, kalimat yang lebih tepat adalah sebagai
berikut:
25.a) Ketika sampai di Danau Toba, kami menunggu waktu pukul 24.00 WIB
untuk melihat pesta kembang api yang dilaksanakan bupati Danau Toba untuk
memeriahkan pergantian tahun 2015 menuju 2016. Sangat indah dan sangat
seru pesta kembang api tersebut. Setelah menikmati keindahan kembang api
tersebut saya dan sembilan teman saya mandi di Danau Toba tersebut sekitar
pukul 01.00 WIB. (K. 38)
Pada kalimat (26) yakni: Sangat seru dan sangat mengasyikkan
perjalanan pulang maupun pergi dari Danau Toba menuju rumah kami kembali.
(K. 38), terdapat penggunaan konjungsi korelatif yang tidak tepat pada kalimat
tersebut karena salah satu unsur tidak dituliskan. Oleh karena itu, kalimat yang
lebih tepat adalah sebagai berikut:
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26.a) Sangat seru dan sangat mengasyikkan perjalanan baik pulang maupun
pergi dari Danau Toba menuju rumah kami kembali. (K. 38)

c. Tidak Kohesif dan Tidak Koheren
Wacana yang tidak kohesif dan tidak koheren diartikan bahwa wacana ini
sama sekali tidak memiliki pertalian bentuk (kohesif) dan pertalian makna
(koheren). Pada data karangan narasi, ditemukan kalimat yang tidak kohesif dan
tidak koheren yaitu sebagai berikut.
(1) Akhirnya mereka tiba di finish. (K. 12)
Kalimat (1) merupakan kalimat sumbang yang terdapat pada paragraf
kedua karena tidak memiliki satu kesatuan dengan ide pokok yang ada. Paragraf
lengkap dari paragraf kedua tersebut adalah sebagai berikut.
Pada saat waktunya tiba untuk lomba, Lia jatuh dari motor sampai kakinya
sakit untuk jalan. Meskipun sakit, Lia tetap mengikuti lomba. Jaraknya lumayan
jauh. Akhirnya mereka tiba di finish. Keesokan harinya pemenang lomba gerak
jalan diumumkan. Ternyata sekolah Lia yang menjadi juara I. Lia sangat
bersyukur, usaha yang Lia lakukan selama ini membawa hasil yang baik.
Ide pokok pada paragraf kedua membahas peristiwa sebab akibat ketika
Lia mengikuti lomba, bukan proses pelaksanaan lombanya, sehingga kalimat
sumbang tersebut seharusnya dibuang agar paragraf menjadi lebih padu.

4.3 Pembahasan
Berdasarkan analisis data, dapat diketahui penanda kohesi dan koherensi
yang digunakan siswa dalam menyusun karangan narasi. Penanda kohesi leksikal
yang ditemukan dalam karangan narasi siswa berupa repetisi, sinonim, antonim,
hiponim, kolokasi, dan ekuivalensi. Hal ini sejalan dengan pendapat Tarigan
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(2009: 98) yang menyebutkan kohesi leksikal terdiri dari enam unsur: repetisi,
sinonim, antonim, hiponim, kolokasi, dan ekuivalensi. Sementara penanda kohesi
gramatikal yang ditemukan dalam karangan narasi siswa berupa referensi (yang
ditunjukkan melalui kata ganti), substitusi, elipsis, dan semua konjungsi kecuali
konjungsi korelatif. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Halliday dan Hasan
(dalam Mulyana, 2005: 27) yang menyebutkan kohesi gramatikal terdiri dari
empat unsur: referensi, substitusi, elipsis, dan konjungsi.
Selanjutnya, koherensi berpenanda yang ditemukan dalam karangan narasi
siswa berupa koherensi kausalitas, koherensi kontras, koherensi temporal,
koherensi kronologis, koherensi perurutan, dan koherensi intensitas. Hal ini sesuai
dengan pendapat Sumadi (1998: 66) yang merinci koherensi berpenanda menjadi
tujuh jenis: koherensi kausalitas, koherensi kontras, koherensi aditif, koherensi
temporal, koherensi kronologis, koherensi perurutan, dan koherensi intensitas.
Hanya saja, untuk koherensi aditif tidak ditemukan dalam karangan narasi siswa.
Sementara koherensi tidak berpenanda yang ditemukan dalam karangan narasi
siswa berupa koherensi perincian dan koherensi perian. Hal ini juga sesuai dengan
pendapat Baryadi (2002: 32) yang merinci koherensi tidak berpenanda menjadi
dua jenis: koherensi perincian dan koherensi perian.
Berikutnya, ketidaktepatan kohesi dan koherensi yang ditemukan dalam
karangan narasi siswa. Menurut Pranowo (2015: 148-150), pertalian kohesi dan
koherensi dalam wacana terjadi dalam beberapa bentuk: (1) kohesif sekaligus
koheren, (2) kohesif tetapi tidak koheren, (3) koheren tetapi tidak kohesif,
(4) tidak kohesif dan tidak koheren. Sejalan dengan pendapat tersebut,
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ketidaktepatan kohesi dan koherensi yang ditemukan dalam karangan narasi siswa
meliputi kalimat-kalimat yang kohesif tetapi tidak koheren, koheren tetapi tidak
kohesif, serta tidak kohesif dan tidak koheren. Ketidaktepatan yang kohesif tetapi
tidak koheren yang ditemukan berupa kalimat yang tidak memiliki kaitan dengan
ide pokok paragraf, adanya kalimat yang hilang sehingga paragraf menjadi
sumbang, adanya kalimat yang rancu karena tidak selaras dengan ide pokok
paragraf, dan adanya ketidakcermatan penalaran/logika urutan kejadian.
Ketidaktepatan yang koheren tetapi tidak kohesif yang ditemukan berupa
penggunaan kata ganti persona yakni ‘aku’ dan ‘saya’ yang tidak konsisten,
kesalahan penggunaan kata ganti persona yakni ‘kita’, kesalahan penggunaan
konjungsi ‘akan tetapi’, ‘dan’, ‘namun’, ‘tetapi’, ‘daripada’, ‘sesudah itu’, ‘kalau’,
‘supaya’. Selain itu, ada pula kesalahan penggunaan kata ganti empunya ‘-nya’,
kesalahan penggunaan konjungsi ganda dalam satu kalimat, kesalahan
pengulangan/repetisi kata, kesalahan bentuk kalimat yang menyebabkan kalimat
menjadi rancu, kesalahan penggunaan konjungsi subordinatif waktu yakni
‘sesaat’, adanya keambiguitasan kata, kesalahan substitusi yakni penggunaan kata
‘tersebut’, kesalahan elipsis, dan ketidaktepatan penggunaan konjungsi korelatif.
Ketidaktepatan yang tidak kohesif sekaligus tidak koheren yang ditemukan
berupa adanya kalimat sumbang dalam paragraf. Kalimat tersebut tidak memiliki
satu kesatuan dengan ide pokok paragraf, tidak mendukung gagasan yang ada,
serta mengganggu kelancaran pembacaan sehingga kalimat tersebut harus
dibuang. Dengan begitu dapat dilihat bahwa ketidaktepatan kohesi dan koherensi
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yang paling banyak ditemukan adalah ketidaktepatan yang koheren tetapi tidak
kohesif.
Berdasarkan frekuensi kemunculannya, penggunaan penanda kohesi dan
koherensi memiliki tingkat keseringan muncul yang berbeda-beda. Kohesi
leksikal yang memiliki tingkat keseringan muncul adalah repetisi yaitu sebanyak
38 penanda. Kohesi gramatikal yang memiliki tingkat keseringan muncul adalah
referensi berupa kata ganti persona yaitu sebanyak 37 penanda. Penanda kohesi
gramatikal yang sama sekali tidak ditemukan dalam karangan narasi siswa adalah
konjungsi korelatif karena jenis kohesi ini memang jarang digunakan dalam
karangan narasi. Koherensi berpenanda yang memiliki tingkat keseringan muncul
adalah koherensi temporal yaitu sebanyak 34 penanda. Koherensi berpenanda
yang sama sekali tidak ditemukan dalam karangan narasi siswa adalah koherensi
aditif karena jenis koherensi ini lebih banyak digunakan dalam karangan
eksposisi. Koherensi tidak berpenanda yang memiliki tingkat keseringan muncul
adalah koherensi perincian yaitu sebanyak 8 penanda. Koherensi tidak berpenanda
memang jarang ditemukan dalam karangan narasi siswa karena penggunaannya
yang tidak diungkapkan dengan penanda tetapi hanya melalui makna yang tersirat
(implisit) dalam karangan tersebut. Sementara ketidaktepatan penggunaan
penanda kohesi dan koherensi yang paling sering ditemukan yaitu ketidaktepatan
yang koheren tetapi tidak kohesif sebanyak 44 kesalahan.
Penanda kohesi dan koherensi yang digunakan siswa dalam mendukung
penulisan karangan narasi, masing-masing mempunyai frekuensi kemunculan
yang berbeda-beda. Penanda kohesi merupakan penanda yang paling sering
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digunakan siswa dalam penulisan karangan narasi. Sesuai dengan yang dikatakan
Mulyana (2005: 30), untuk dapat memahami kekohesifan diperlukan pengetahuan
dan penguasaan kaidah-kaidah kebahasaan, wawasan realitas, dan proses
penalaran. Pendapat Mulyana ini membuktikan bahwa frekuensi kemunculan
penanda kohesi lebih banyak digunakan siswa karena siswa sudah memiliki
pengetahuan dan penguasaan kaidah-kaidah kebahasaan pada tingkat pendidikan
SMP. Selain itu, proses penalaran dari penggunaan kohesi ini lebih mudah
dipahami daripada penggunaan penanda koherensi.
Penanda koherensi yang digunakan siswa dalam menyusun karangan
narasi lebih sedikit. Hal ini disebabkan oleh faktor kebingungan siswa dalam
menata kalimat sesuai dengan ide yang ada dalam pikiran mereka. Terkadang ide
yang ada sulit dituangkan ke dalam tulisan karena siswa kurang terlatih dalam
menyusun/menulis karangan. Hal ini membuat apa yang disampaikan dalam
karangan menjadi berbeda dengan apa yang dipikirkan. Selain itu, terkadang
kalimat-kalimat yang disusun masih sering tidak runtut sesuai dengan urutan
kronologis kejadian yang menyebabkan karangan menjadi kurang koheren. Faktor
lain yang menjadi penyebab yaitu adanya perbedaan latar belakang budaya dan
sosial antara siswa yang satu dengan yang lain sehingga masing-masing karangan
mempunyai penanda koherensi yang berbeda pula.
Penelitian

ini

mendukung

penelitian

terdahulu

yang

sama-sama

menemukan jenis-jenis penanda baik kohesi maupun koherensi dalam wacana.
Meskipun demikian, terdapat beberapa perbedaan antara penelitian terdahulu yang
dilakukan oleh Bangkit Sugeng Subagyo (2012) dan Yunita Christantri (2012)
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dengan penelitian ini. Perbedaan pertama, sumber data yang digunakan pada
penelitian Bangkit Sugeng Subagyo (2012) adalah rubrik tajuk rencana pada surat
kabar SOLOPOS, dan pada penelitian Yunita Christantri (2012) adalah karangan
deskripsi siswa kelas X semester I di SMA Pangudi Luhur St. Louis IX Sedayu.
Sementara pada penelitian ini sumber data yang digunakan adalah karangan narasi
siswa kelas X semester I di SMA GAMA (Tiga Maret) Yogyakarta.
Perbedaan

kedua,

penelitian

Bangkit

Sugeng

Subagyo

(2012)

menggunakan tiga rumusan masalah yakni mencari (1) jenis-jenis kohesi,
(2) jenis-jenis koherensi, dan (3) relevansi tajuk rencana sebagai bahan ajar
pembelajaran bahasa Indonesia di SMA.

Penelitian Yunita Christantri

menggunakan dua rumusan masalah yakni mencari (1) jenis-jenis kohesi, dan
(2) jenis-jenis koherensi yang terdapat dalam karangan deskripsi siswa kelas X
semester I di SMA Pangudi Luhur St. Louis IX Sedayu. Sementara penelitian ini
menggunakan tiga rumusan masalah yakni mencari (1) jenis-jenis kohesi,
(2) jenis-jenis koherensi, serta (3) ketidaktepatan kohesi dan koherensi yang
terdapat dalam karangan narasi siswa kelas X semester I SMA GAMA (Tiga
Maret) Yogyakarta tahun ajaran 2016/2017.
Perbedaan ketiga, pada penelitian Bangkit Sugeng Subagyo (2012) yang
meneliti rubrik tajuk rencana pada surat kabar SOLOPOS hanya ditemukan
3 penanda kohesi leksikal yakni repetisi, hiponim, dan ekuivalensi serta 3 penanda
kohesi gramatikal yakni referensi, substitusi, dan konjungsi. Sementara untuk
koherensi, hanya ditemukan koherensi berpenanda. Selanjutnya pada penelitian
Yunita Christantri (2012) yang meneliti karangan deskripsi siswa kelas X
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semester I hanya ditemukan 5 penanda kohesi leksikal yakni repetisi, sinonim,
antonim, hiponim, dan ekuivalensi serta 2 penanda kohesi gramatikal yakni
referensi dan konjungsi. Sementara untuk koherensi, hanya ditemukan 3 koherensi
berpenanda yakni koherensi kausalitas, koherensi kronologis, dan koherensi
intensitas serta 2 koherensi tidak berpenanda yakni koherensi perincian dan
koherensi perian. Berbeda dengan penelitian ini, bahwa pada penelitian ini
ditemukan 6 penanda kohesi leksikal yakni repetisi, sinonim, antonim, hiponim,
kolokasi, dan ekuivalensi serta 4 penanda kohesi gramatikal yakni referensi (yang
ditunjukkan melalui kata ganti), substitusi, elipsis, dan semua konjungsi kecuali
konjungsi korelatif. Sementara untuk koherensi, ditemukan 6 koherensi
berpenanda yakni koherensi kausalitas, koherensi kontras, koherensi temporal,
koherensi kronologis, koherensi perurutan, dan koherensi intensitas serta
2 koherensi tidak berpenanda yakni koherensi perincian dan koherensi perian. Ini
artinya penanda kohesi dan koherensi yang ditemukan pada penelitian-penelitian
terdahulu lebih sedikit dibandingkan dengan penelitian sekarang.
Perbedaan keempat, kedua penelitian terdahulu tersebut hanya berfokus
untuk menganalisis jenis kohesi dan jenis koherensinya. Sementara penelitian ini
menganalisis jenis kohesi dan jenis koherensi sampai pada menganalisis
ketidaktepatan kohesi dan koherensi yang terdapat dalam karangan narasi. Jadi
dilihat dari segi wacana, antara penelitian Bangkit Sugeng Subagyo (2012),
penelitian Yunita Christantri (2012), dengan penelitian ini sangatlah berbeda baik
dari segi sumber data yang digunakan maupun analisis yang dilakukan sehingga
penanda kohesi dan koherensi yang ditemukan juga berbeda.
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Dari analisis data sampai dengan pembahasan di atas, dapat disimpulkan
bahwa penelitian ini tetap mendukung penelitian-penelitian terdahulu yang
relevan karena penanda kohesi dan koherensi yang ditemukan dalam penelitian ini
juga relevan dengan penelitian terdahulu. Selain itu, penelitian ini dapat
memecahkan rumusan masalah dan tujuan penelitian sehingga dapat memberikan
manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan yakni bagi guru bahasa Indonesia,
siswa SMA kelas X, dan peneliti lain.
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BAB V
PENUTUP

Dalam bab penutup ini dipaparkan kesimpulan, implikasi, dan saran. Ketiga
hal tersebut diuraikan pada subbab berikut ini.
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan analisis data dan pembahasan pada bab IV tentang kohesi dan
koherensi yang terdapat dalam karangan narasi siswa kelas X semester I SMA GAMA
(Tiga Maret) Yogyakarta dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.
Pertama, kohesi yang digunakan dalam karangan narasi siswa kelas X
semester I SMA GAMA (Tiga Maret) Yogyakarta tahun ajaran 2016/2017 meliputi
kohesi leksikal dan kohesi gramatikal. Penanda yang membentuk kohesi leksikal
adalah: (1) repetisi, (2) sinonim, (3) antonim, (4) hiponim, (5) kolokasi, dan
(6) ekuivalensi. Penanda yang membentuk kohesi gramatikal adalah: (1) referensi,
(2) substitusi, (3) elipsis, dan (4) konjungsi kecuali konjungsi korelatif. Berdasarkan
frekuensi kemunculannya, penanda kohesi leksikal yang paling banyak digunakan
adalah repetisi yang ditemukan dalam semua karangan narasi siswa yakni sebanyak
38 karangan. Penanda kohesi leksikal lainnya seperti sinonim hanya ditemukan di
5 karangan, antonim hanya ditemukan di 12 karangan, hiponim hanya ditemukan di
5 karangan, kolokasi hanya ditemukan di 2 karangan, dan ekuivalensi hanya
ditemukan di 15 karangan. Penanda kohesi gramatikal yang paling banyak digunakan
adalah referensi berupa kata ganti persona yang ditemukan hampir di semua karangan
narasi siswa yakni sebanyak 37 karangan. Penanda kohesi gramatikal lainnya seperti
89
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referensi berupa kata ganti penunjuk hanya ditemukan di 32 karangan, referensi
berupa kata ganti komparatif hanya ditemukan di 2 karangan, referensi berupa kata
ganti empunya hanya ditemukan di 20 karangan, referensi berupa kata ganti penanya
hanya ditemukan di 1 karangan, referensi berupa kata ganti tak tentu hanya ditemukan
di 12 karangan, substitusi hanya ditemukan di 13 karangan, elipsis hanya ditemukan
di 29 karangan, konjungsi koordinatif yang terdiri atas konjungsi koordinatif
penambahan hanya ditemukan di 35 karangan, konjungsi koordinatif pemilihan hanya
ditemukan di 1 karangan, konjungsi koordinatif perlawanan hanya ditemukan di
9 karangan, konjungsi subordinatif yang terdiri atas konjungsi subordinatif waktu
hanya ditemukan di 23 karangan, konjungsi subordinatif syarat hanya ditemukan di
4 karangan, konjungsi subordinatif konsesif hanya ditemukan di 7 karangan,
konjungsi subordinatif penyebaban hanya ditemukan di 15 karangan, konjungsi
subordinatif penjelasan hanya ditemukan di 2 karangan, dan konjungsi antarkalimat
hanya ditemukan di 11 karangan. Dengan demikian, repetisi yang merupakan penanda
kohesi leksikal dan referensi berupa kata ganti persona yang merupakan penanda
kohesi gramatikal adalah jenis kohesi yang paling banyak digunakan oleh siswa kelas
X semester I SMA GAMA (Tiga Maret) Yogyakarta tahun ajaran 2016/2017 dalam
menyusun karangan narasi.
Kedua, koherensi yang digunakan dalam karangan narasi siswa kelas X
semester I SMA GAMA (Tiga Maret) Yogyakarta tahun ajaran 2016/2017 meliputi
koherensi berpenanda dan koherensi tidak berpenanda. Koherensi berpenanda yang
ditemukan adalah: (1) koherensi kausalitas, (2) koherensi kontras, (3) koherensi
temporal, (4) koherensi kronologis, (5) koherensi perurutan, dan (6) koherensi
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intensitas; sedangkan koherensi aditif tidak ditemukan dalam karangan siswa.
Koherensi tidak berpenanda yang ditemukan adalah: (1) koherensi perincian dan
(2) koherensi perian. Berdasarkan frekuensi kemunculannya, koherensi berpenanda
yang paling banyak digunakan adalah koherensi temporal yang terdapat di dalam
34 karangan. Koherensi berpenanda lainnya seperti koherensi kausalitas hanya
ditemukan di 15 karangan, koherensi kontras hanya ditemukan di 12 karangan,
koherensi temporal hanya ditemukan di 34 karangan, koherensi kronologis hanya
ditemukan di 12 karangan, koherensi perurutan hanya ditemukan di 8 karangan, dan
koherensi intensitas hanya ditemukan di 2 karangan. Koherensi tidak berpenanda yang
paling banyak digunakan adalah koherensi perincian yang terdapat di dalam
8 karangan. Koherensi tidak berpenanda lainnya seperti koherensi perian hanya
ditemukan di 3 karangan. Dengan demikian, koherensi temporal yang termasuk dalam
koherensi berpenanda dan koherensi perincian yang termasuk dalam koherensi tidak
berpenanda adalah jenis koherensi yang paling banyak digunakan oleh siswa kelas X
semester I SMA GAMA (Tiga Maret) Yogyakarta tahun ajaran 2016/2017 dalam
menyusun karangan narasi.
Ketiga, ketidaktepatan kohesi dan koherensi yang ditemukan dalam karangan
narasi siswa kelas X semester I SMA GAMA (Tiga Maret) Yogyakarta tahun ajaran
2016/2017 meliputi kalimat-kalimat yang kohesif tetapi tidak koheren, koheren tetapi
tidak kohesif, serta tidak kohesif dan tidak koheren. Ketidaktepatan yang kohesif
tetapi tidak koheren yang ditemukan yakni berjumlah 5 kesalahan yang berupa
kalimat yang tidak memiliki kaitan dengan ide pokok paragraf, adanya kalimat yang
hilang sehingga paragraf menjadi sumbang, adanya kalimat yang rancu karena tidak
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selaras dengan ide pokok paragraf, dan adanya ketidakcermatan penalaran/logika
urutan kejadian. Ketidaktepatan yang koheren tetapi tidak kohesif yang ditemukan
yakni berjumlah 44 kesalahan yang berupa penggunaan kata ganti persona yakni ‘aku’
dan ‘saya’ yang tidak konsisten, kesalahan penggunaan kata ganti persona yakni
‘kita’, kesalahan penggunaan konjungsi, kesalahan penggunaan kata ganti empunya
‘-nya’, kesalahan penggunaan konjungsi ganda dalam satu kalimat, kesalahan
pengulangan/repetisi kata, kesalahan bentuk kalimat yang menyebabkan kalimat
menjadi rancu, adanya keambiguitasan kata, kesalahan substitusi yakni penggunaan
kata ‘tersebut’, kesalahan elipsis, dan ketidaktepatan penggunaan konjungsi korelatif.
Ketidaktepatan yang tidak kohesif sekaligus tidak koheren yang ditemukan hanya
berjumlah 1 kesalahan yakni adanya kalimat sumbang dalam paragraf. Dengan
demikian, ketidaktepatan kohesi dan koherensi yang paling banyak ditemukan dalam
karangan narasi yang disusun oleh siswa kelas X semester I SMA GAMA (Tiga
Maret) Yogyakarta tahun ajaran 2016/2017adalah ketidaktepatan yang koheren tetapi
tidak kohesif.

5.2 Implikasi
Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diketahui bahwa karangan narasi siswa
kelas X semester I SMA GAMA (Tiga Maret) Yogyakarta tahun ajaran 2016/2017
mengandung kohesi dan koherensi. Namun, tidak semua penanda kohesi dan
koherensi terdapat di dalam karangan narasi tersebut. Dalam penerapannya di sekolah,
beberapa siswa masih tampak bingung dalam menyusun karangan narasi. Pemahaman
siswa mengenai karangan, jenis-jenis karangan, dan cara menyusun karangan yang
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baik masih kurang. Maka dari itu, pihak guru perlu meningkatkan pengetahuan bahasa
Indonesia kepada siswa terutama pengajaran mengenai menulis karangan agar
kemampuan siswa dalam mengembangkan gagasan bisa bertambah. Selain itu, topik
dalam membuat karangan hendaknya dibuat bervariasi sehingga siswa tidak akan
merasa jemu. Pemahaman mengenai ketepatan kohesi dan koherensi harus lebih
ditekankan dengan memberikan penjelasan bagaimana membuat karangan yang baik
disertai dengan contoh-contohnya sehingga siswa bisa lebih mudah memahami
penggunaan penanda kohesi dan koherensi secara lebih tepat.
Dari hasil analisis terhadap ketidaktepatan kohesi dan koherensi, ternyata tidak
semua siswa kelas X di SMA GAMA (Tiga Maret Yogyakarta) mampu menyusun
(membuat) karangan narasi dengan baik dan benar. Bahkan ada beberapa siswa yang
belum mengerti bagaimana membuat karangan narasi itu. Hal ini terbukti dari masih
banyak ditemukannya kohesi dan koherensi yang kurang tepat pada karangan yang
dibuat oleh para siswa tersebut yang menyebabkan karangan menjadi terkesan aneh
ketika dibaca sehingga mengganggu kelancaran pembacaan. Ketidaktepatan pada
kohesi yakni penggunaan penanda serta penempatannya yang salah misalnya
konjungsi ’dan’ di awal kalimat, sedangkan pada koherensi ditemukan juga
penggunaan penanda yang salah dan adanya ketidakselarasan antara beberapa bagian
kalimat dengan ide pokok paragraf yang menyebabkan kalimatnya menjadi sumbang.
Implikasi lain yang dapat ditemukan adalah para siswa sebagian besar belum bisa
membedakan penggunaan antara ‘kami’ dan ‘kita’ padahal penggunaan keduanya
sangatlah berbeda. Selain itu, banyak dari para siswa yang tidak konsisten dalam
menggunakan kata ganti persona ‘aku’ dan ‘saya’. Sering di antara mereka
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menggunakan kata ganti persona ‘aku’ di salah satu bagian kalimat kemudian
menggunakan kata ganti persona ‘saya’ pada kalimat sesudahnya, atau sebaliknya.
Penelitian ini perlu terus dilakukan dan lebih diperdalam untuk menegaskan
penggunaan kohesi dan koherensi secara lebih tepat dalam penyusunan sebuah
karangan. Melalui penugasan menyusun karangan dapat melatih siswa membuat
karangan secara lebih baik dengan memperhatikan ketepatan kohesi dan koherensi.

5.3 Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, ada tiga saran yang ditujukan untuk (1) guru
bahasa Indonesia, (2) siswa SMA kelas X, dan (3) peneliti lain.
1. Guru bahasa Indonesia khususnya di SMA GAMA (Tiga Maret) Yogyakarta,
hendaknya lebih memberikan pemahaman secara cermat kepada siswa mengenai
kohesi dan koherensi terutama dalam hal ketepatan penggunaan konjungsi dalam
karangan, serta mengajarkan cara menulis karangan narasi yang baik dan benar
dengan memperhatikan ketepatan kohesi dan koherensi agar siswa dapat menyusun
karangan dengan lebih baik, benar, dan tepat sesuai kaidah penulisan yang berlaku.
2. Siswa SMA kelas X khususnya di SMA GAMA (Tiga Maret) Yogyakarta,
hendaknya mau memperkaya pemahaman mengenai kohesi dan koherensi, serta mau
lebih banyak berlatih untuk membuat karangan khususnya karangan narasi dengan
memperhatikan ketepatan kohesi terutama penggunaan konjungsi.
3. Peneliti lain hendaknya menindaklanjuti dari segi pragmatik atau dari segi
kesalahan kebahasaannya. Penelitian ini baru menjangkau karangan narasi dari siswa
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kelas X. Oleh karena itu, peneliti lain hendaknya dapat melakukan penelitian lanjutan
di kelas XI atau kelas XII atau pada jenis karangan yang lain.
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Tabel 1.1
LEGENDA
Berikut ini merupakan legenda yang berisi keterangan penggunaan singkatan dari
analisis kohesi dan koherensi.

No.

Singkatan

Keterangan

1

A

Repetisi

2

B

Sinonim

3

C

Antonim

4

D

Hiponim

5

E

Kolokasi

6

F

Ekuivalensi

7

G1

Referensi (Kata Ganti Persona)

8

G2

Referensi (Kata Ganti Penunjuk)

9

G3

Referensi (Kata Ganti Komparatif)

10

G4

Referensi (Kata Ganti Empunya)

11

G5

Referensi (Kata Ganti Penanya)

12

G6

Referensi (Kata Ganti Tak Tentu)

13

H

Substitusi

14

I

Elipsis

15

J1

Konjungsi Koordinatif Penambahan

16

J2

Konjungsi Koordinatif Pemilihan
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17

J3

Konjungsi Koordinatif Perlawanan

18

J4

Konjungsi Subordinatif Waktu

19

J5

Konjungsi Subordinatif Syarat

20

J6

Konjungsi Subordinatif Konsesif

21

J7

Konjungsi Subordinatif Penyebaban

22

J8

Konjungsi Subordinatif Penjelasan

23

J9

Konjungsi Antarkalimat

24

K

Koherensi Kausalitas

25

L

Koherensi Kontras

26

M

Koherensi Temporal

27

N

Koherensi Kronologis

28

O

Koherensi Perurutan

29

P

Koherensi Intensitas

30

Q

Koherensi Perincian

31

R

Koherensi Perian

Keterangan:
A – F = Kohesi Leksikal
G – J = Kohesi Gramatikal
K – P = Koherensi Berpenanda
Q – R = Koherensi Tidak Berpenanda
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Tabel 1.2 Daftar Kode Karangan, Nama Siswa, dan Judul Karangan

No.

Kode
Karangan

1

K. 01

Adam Wibisono P.

Akibat Bangun Kepagian

2

K. 02

Agung Pamungkas

Dikejar Anjing

3

K. 03

Alfiatu Rohima

Berkunjung ke IKC (Inisiatif
Kanca Cilik)

4

K. 04

Alri Irianno Saputra

Pergi ke Markas Kopaska

5

K. 05

Dennis Rifki Adrianto Pergi ke Monas

6

K. 06

Deo Ramadhan
Saputro

Lomba Sains Tahun 2012

7

K. 07

Feby Yusalda
Banowati

Pemilihan Paduan Suara

8

K. 08

Fina

Pengalaman Pertama Lomba
Paduan Suara

9

K. 09

Ihsan Fathur Rohman

Lomba Bulutangkis

10

K. 10

Indah Nur Saputri

Study Tour ke Malang

11

K. 11

Luluk Puspita
Purbandari

Study Tour ke Bali

12

K. 12

Mega Aprilia
Mambobo

Menjadi Pemipin Gerak
Jalan

13

K. 13

Reza Febrian Yudistira Dream Story

14

K. 14

Safrina Nur Malitasari Lomba Kaligrafi

15

K. 15

Salshabilla Putri R.

Liburan ke Lampung

16

K. 16

Selvinus Yansen B.

Kesiangan

17

K. 17

Thomas David Hary P. Les Sore Hari

18

K. 18

Vikry Jati Prabowo

Nama Siswa

Judul Karangan

Mengikuti Lomba Makan
Kerupuk
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19

K. 19

Violita Putri Agustin

Mengikuti Lomba KIR

20

K. 20

Wahyu Reynita
Indriana

Kali Pertama Mengikuti
Lomba Padus

21

K. 21

Aga Naufal Hanif

Mengikuti Parade Musik

22

K. 22

Arum Nur Arifta

Rangkaian Bunga untuk
Bupati

23

K. 23

Faishol Budhi Suryo

Menolong Korban
Kecelakaan

24

K. 24

Firdaus Ardiansyah

Berlibur ke Kolam Renang
Jogja Bay

25

K. 25

Juliana Tarigan

Pengalaman Ikut Paduan
Suara

26

K. 26

Lailatul Khasanah

Hadiah Pertamaku

27

K. 27

Lestari Dwi Ayunda

Lomba Nasid

28

K. 28

Lilis Aprilia Anggraini

Pengalaman Pertama Kali
Pergi ke Bali

29

K. 29

Muh. Reynandi Triatna
Melihat Mobil Terbakar
P.

30

K. 30

Muh. Ridzky Nur F.

Pengalaman Pertama
Mendapat Komputer dari
Kado Ultah ke- 13

31

K. 31

Namira Salsabela

Pengalaman Pertama
Berlibur ke Bali

32

K. 32

Oktananta Eko
Pramono

Liburan ke Pantai

33

K. 33

Raihan Akbari

Ibukota

34

K. 34

Ridwan Kurniawan

Mengikuti Turnamen Game
Online

35

K. 35

Shinta Syahne Jauhari

Pengalaman Pertama
Melakukan Snorkling

36

K. 36

Yeni Novita Sari

Dikejar Anjing

37

K. 37

Yosua Edy Arwan S.

Pengalaman Pertama Naik
Pesawat

38

K. 38

Aditya Rizky Ananda

Liburan Tahun Baru di
Danau Toba
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Tabel 1.3 Jenis Kohesi Leksikal dalam Karangan Narasi Siswa

Kode
Karangan

Kohesi Leksikal
Judul Karangan
Repetisi

Sinonim

Antonim

Hiponim

Kolokasi

Ekuivalensi

K. 01

Akibat Bangun Kepagian



˗

˗

˗

˗



K. 02

Dikejar Anjing



˗



˗

˗

˗

K. 03

Berkunjung ke IKC (Inisiatif
Kanca Cilik)



˗

˗

˗

˗

˗

K. 04

Pergi ke Markas Kopaska



˗

˗

˗

˗

˗

K. 05

Pergi ke Monas



˗

˗

˗

˗

˗

K. 06

Lomba Sains Tahun 2012



˗

˗

˗

˗



K. 07

Pemilihan Paduan Suara



˗

˗

˗

˗

˗

K. 08

Pengalaman Pertama Lomba
Paduan Suara



˗

˗

˗

˗



K. 09

Lomba Bulutangkis





˗



˗



K. 10

Study Tour ke Malang



˗



˗

˗

˗
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K. 11

Study Tour ke Bali



˗



˗

˗

˗

K. 12

Menjadi Pemipin Gerak
Jalan



˗

˗

˗

˗

˗

K. 13

Dream Story







˗



˗

K. 14

Lomba Kaligrafi



˗

˗

˗

˗



K. 15

Liburan ke Lampung



˗



˗

˗

˗

K. 16

Kesiangan



˗

˗

˗

˗

˗

K. 17

Les Sore Hari



˗

˗

˗

˗

˗

K. 18

Mengikuti Lomba Makan
Kerupuk



˗

˗



˗



K. 19

Mengikuti Lomba KIR





˗

˗

˗



K. 20

Kali Pertama Mengikuti
Lomba Padus



˗



˗

˗

˗

K. 21

Mengikuti Parade Musik



˗

˗

˗

˗

˗

K. 22

Rangkaian Bunga untuk
Bupati



˗

˗

˗

˗
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K. 23

Menolong Korban
Kecelakaan



˗

˗

˗

˗



K. 24

Berlibur ke Kolam Renang
Jogja Bay



˗

˗

˗

˗

˗

K. 25

Pengalaman Ikut Paduan
Suara



˗

˗

˗

˗



K. 26

Hadiah Pertamaku



˗

˗

˗

˗

˗

K. 27

Lomba Nasid



˗

˗

˗

˗

˗

K. 28

Pengalaman Pertama Kali
Pergi ke Bali



˗

˗

˗

˗



K. 29

Melihat Mobil Terbakar



˗

˗



˗



K. 30

Pengalaman Pertama
Mendapat Komputer dari
Kado Ultah ke- 13



˗



˗



˗

K. 31

Pengalaman Pertama
Berlibur ke Bali



˗

˗

˗

˗

˗

K. 32

Liburan ke Pantai



˗

˗

˗

˗



K. 33

Ibukota









˗



K. 34

Mengikuti Turnamen Game
Online







˗

˗
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K. 35

Pengalaman Pertama
Melakukan Snorkling



˗

˗



˗

˗

K. 36

Dikejar Anjing



˗



˗

˗

˗

K. 37

Pengalaman Pertama Naik
Pesawat



˗



˗

˗

˗

K. 38

Liburan Tahun Baru di
Danau Toba



˗



˗

˗

˗

38

5

12

5

2

15

Jumlah
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Tabel 1.4 Jenis Kohesi Gramatikal dalam Karangan Narasi Siswa
Kohesi Gramatikal
Referensi
Kode
Karangan

Judul Karangan

Kt. Ganti
Kt. Ganti Substitusi Elipsis
Kt. Ganti Kt. Ganti
Kt. Ganti Kt. Ganti
Kompara
Tak
Persona Penunjuk
Empunya Penanya
tif
Tentu

K. 01

Akibat Bangun
Kepagian





˗



˗

˗

˗



K. 02

Dikejar Anjing





˗



˗

˗

˗

˗

K. 03

Berkunjung ke IKC
(Inisiatif Kanca Cilik)





˗



˗





˗

K. 04

Pergi ke Markas
Kopaska





˗

˗

˗

˗



˗

K. 05

Pergi ke Monas





˗

˗

˗

˗

˗

˗

K. 06

Lomba Sains Tahun
2012





˗



˗

˗



˗

K. 07

Pemilihan Paduan
Suara





˗

˗

˗

˗

˗



K. 08

Pengalaman Pertama
Lomba Paduan Suara



˗

˗



˗



˗

˗

K. 09

Lomba Bulutangkis





˗



˗

˗

˗

˗
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K. 10

Study Tour ke
Malang





˗

˗

˗



˗



K. 11

Study Tour ke Bali





˗

˗

˗

˗

˗



K. 12

Menjadi Pemipin
Gerak Jalan

˗



˗



˗

˗

˗



K. 13

Dream Story





˗



˗



˗



K. 14

Lomba Kaligrafi





˗

˗

˗

˗

˗



K. 15

Liburan ke Lampung





˗

˗

˗



˗



K. 16

Kesiangan



˗

˗

˗

˗

˗



˗

K. 17

Les Sore Hari





˗

˗

˗

˗

˗



K. 18

Mengikuti Lomba
Makan Kerupuk





˗



˗



˗



K. 19

Mengikuti Lomba
KIR



˗

˗

˗

˗

˗





K. 20

Kali Pertama
Mengikuti Lomba
Padus





˗



˗







K. 21

Mengikuti Parade
Musik









˗

˗





K. 22

Rangkaian Bunga
untuk Bupati









˗

˗

˗
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K. 23

Menolong Korban
Kecelakaan





˗



˗







K. 24

Berlibur ke Kolam
Renang Jogja Bay





˗

˗

˗

˗

˗



K. 25

Pengalaman Ikut
Paduan Suara



˗

˗

˗

˗

˗

˗



K. 26

Hadiah Pertamaku





˗



˗

˗

˗



K. 27

Lomba Nasid





˗

˗

˗

˗

˗



K. 28

Pengalaman Pertama
Kali Pergi ke Bali





˗

˗

˗



˗



K. 29

Melihat Mobil
Terbakar





˗



˗

˗





K. 30

Pengalaman Pertama
Mendapat Komputer
dari Kado Ultah ke13



˗

˗



˗

˗



˗

K. 31

Pengalaman Pertama
Berlibur ke Bali





˗



˗



˗



K. 32

Liburan ke Pantai





˗

˗

˗

˗

˗



K. 33

Ibukota





˗



˗

˗





K. 34

Mengikuti Turnamen
Game Online





˗

˗









PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

K. 35

Pengalaman Pertama
Melakukan Snorkling





˗



˗

˗

˗



K. 36

Dikejar Anjing





˗

˗

˗

˗

˗



K. 37

Pengalaman Pertama
Naik Pesawat





˗



˗



˗



K. 38

Liburan Tahun Baru
di Danau Toba



˗

˗

˗

˗

˗





37

32

2

20

1

12

13

29

Jumlah

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 1.4 Jenis Kohesi Gramatikal dalam Karangan Narasi Siswa
Kohesi Gramatikal
Konjungsi
Kode
Karangan

Judul Karangan

Koordinatif

Subordinatif

Penamba Pemili Perlawa Korelatif
han
han
nan

Waktu

Syarat

Penyeba Penjela
Konsesif
ban
san

Antarka
limat

K. 01

Akibat Bangun
Kepagian

˗

˗

˗

˗



˗

˗

˗

˗

˗

K. 02

Dikejar Anjing



˗

˗

˗

˗

˗

˗

˗

˗



K. 03

Berkunjung ke IKC
(Inisiatif Kanca Cilik)



˗

˗

˗

˗

˗

˗

˗



˗

K. 04

Pergi ke Markas
Kopaska



˗

˗

˗



˗

˗

˗

˗

˗

K. 05

Pergi ke Monas



˗

˗

˗

˗

˗

˗



˗

˗

K. 06

Lomba Sains Tahun
2012



˗

˗

˗



˗

˗

˗

˗



K. 07

Pemilihan Paduan
Suara



˗

˗

˗

˗

˗





˗



K. 08

Pengalaman Pertama
Lomba Paduan Suara



˗



˗

˗

˗

˗

˗

˗

˗

K. 09

Lomba Bulutangkis



˗

˗

˗

˗

˗

˗

˗

˗

˗
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K. 10

Study Tour ke
Malang



˗

˗

˗



˗

˗



˗

˗

K. 11

Study Tour ke Bali



˗

˗

˗



˗

˗

˗

˗

˗

K. 12

Menjadi Pemipin
Gerak Jalan



˗

˗

˗

˗

˗



˗

˗

˗

K. 13

Dream Story



˗



˗

˗

˗

˗

˗

˗

˗

K. 14

Lomba Kaligrafi



˗

˗

˗



˗

˗



˗



K. 15

Liburan ke Lampung



˗

˗

˗



˗

˗



˗



K. 16

Kesiangan



˗

˗

˗



˗

˗







K. 17

Les Sore Hari



˗

˗

˗

˗



˗

˗

˗

˗

K. 18

Mengikuti Lomba
Makan Kerupuk



˗



˗



˗



˗

˗

˗

K. 19

Mengikuti Lomba
KIR



˗

˗

˗



˗



˗

˗

˗

K. 20

Kali Pertama
Mengikuti Lomba
Padus



˗



˗



˗





˗

˗

K. 21

Mengikuti Parade
Musik



˗



˗

˗

˗

˗



˗

˗

K. 22

Rangkaian Bunga
untuk Bupati



˗

˗

˗





˗

˗

˗

˗
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K. 23

Menolong Korban
Kecelakaan





˗

˗



˗

˗



˗

˗

K. 24

Berlibur ke Kolam
Renang Jogja Bay



˗

˗

˗



˗

˗

˗

˗



K. 25

Pengalaman Ikut
Paduan Suara



˗

˗

˗



˗



˗

˗

˗

K. 26

Hadiah Pertamaku



˗

˗

˗

˗



˗



˗

˗

K. 27

Lomba Nasid



˗

˗

˗

˗

˗

˗

˗

˗

˗

K. 28

Pengalaman Pertama
Kali Pergi ke Bali



˗



˗



˗

˗

˗

˗



K. 29

Melihat Mobil
Terbakar



˗

˗

˗



˗

˗

˗

˗

˗

K. 30

Pengalaman Pertama
Mendapat Komputer
dari Kado Ultah ke13

˗

˗

˗

˗

˗

˗

˗

˗

˗

˗

K. 31

Pengalaman Pertama
Berlibur ke Bali

˗

˗

˗

˗



˗

˗

˗

˗



K. 32

Liburan ke Pantai



˗

˗

˗



˗

˗

˗

˗

˗

K. 33

Ibukota



˗



˗

˗

˗

˗



˗

˗

K. 34

Mengikuti Turnamen
Game Online



˗



˗

˗

˗

˗



˗

˗
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K. 35

Pengalaman Pertama
Melakukan Snorkling



˗



˗

˗

˗





˗

˗

K. 36

Dikejar Anjing



˗

˗

˗





˗



˗



K. 37

Pengalaman Pertama
Naik Pesawat



˗

˗

˗



˗

˗



˗



K. 38

Liburan Tahun Baru
di Danau Toba



˗

˗

˗



˗

˗

˗

˗

˗

35

1

9

0

23

4

7

15

2

11

Jumlah
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Tabel 1.5 Jenis Koherensi Berpenanda dalam Karangan Narasi Siswa
Kode
Karangan

Koherensi Berpenanda
Judul Karangan

K. Kausalitas K. Kontras

K. Aditif

K. Temporal K. Kronologis K. Perurutan K. Intensitas

K. 01

Akibat Bangun Kepagian

˗

˗

˗





˗

˗

K. 02

Dikejar Anjing

˗



˗



˗

˗

˗

K. 03

Berkunjung ke IKC (Inisiatif
Kanca Cilik)

˗

˗

˗



˗

˗

˗

K. 04

Pergi ke Markas Kopaska

˗

˗

˗





˗

˗

K. 05

Pergi ke Monas



˗

˗

˗



˗

˗

K. 06

Lomba Sains Tahun 2012

˗

˗

˗



˗



˗

K. 07

Pemilihan Paduan Suara





˗



˗

˗

˗

K. 08

Pengalaman Pertama Lomba
Paduan Suara

˗



˗



˗

˗

˗

K. 09

Lomba Bulutangkis

˗

˗

˗



˗

˗

˗

K. 10

Study Tour ke Malang



˗

˗



˗

˗

˗

K. 11

Study Tour ke Bali

˗

˗

˗



˗

˗

˗

K. 12

Menjadi Pemipin Gerak
Jalan

˗

˗

˗



˗

˗

˗
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K. 13

Dream Story

˗



˗

˗

˗

˗

˗

K. 14

Lomba Kaligrafi



˗

˗







˗

K. 15

Liburan ke Lampung



˗

˗







˗

K. 16

Kesiangan





˗



˗

˗

˗

K. 17

Les Sore Hari

˗

˗

˗



˗

˗

˗

K. 18

Mengikuti Lomba Makan
Kerupuk

˗



˗



˗

˗

˗

K. 19

Mengikuti Lomba KIR

˗

˗

˗



˗

˗

˗

K. 20

Kali Pertama Mengikuti
Lomba Padus





˗



˗

˗

˗

K. 21

Mengikuti Parade Musik





˗





˗

˗

K. 22

Rangkaian Bunga untuk
Bupati

˗

˗

˗





˗

˗

K. 23

Menolong Korban
Kecelakaan



˗

˗



˗

˗

˗

K. 24

Berlibur ke Kolam Renang
Jogja Bay

˗

˗

˗



˗



˗

K. 25

Pengalaman Ikut Paduan
Suara

˗

˗

˗



˗

˗

˗

K. 26

Hadiah Pertamaku



˗

˗



˗

˗

˗
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K. 27

Lomba Nasid

˗

˗

˗





˗

˗

K. 28

Pengalaman Pertama Kali
Pergi ke Bali

˗



˗



˗



˗

K. 29

Melihat Mobil Terbakar

˗

˗

˗



˗

˗



K. 30

Pengalaman Pertama
Mendapat Komputer dari
Kado Ultah ke- 13

˗

˗

˗

˗



˗

˗

K. 31

Pengalaman Pertama
Berlibur ke Bali

˗

˗

˗







˗

K. 32

Liburan ke Pantai

˗

˗

˗



˗

˗

˗

K. 33

Ibukota





˗



˗

˗

˗

K. 34

Mengikuti Turnamen Game
Online





˗



˗

˗

˗

K. 35

Pengalaman Pertama
Melakukan Snorkling





˗





˗



K. 36

Dikejar Anjing



˗

˗



˗



˗

K. 37

Pengalaman Pertama Naik
Pesawat



˗

˗

˗





˗

K. 38

Liburan Tahun Baru di
Danau Toba

˗

˗

˗



˗

˗

˗

15

12

0

34

12

8

2

Jumlah
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Tabel 1.6 Jenis Koherensi Tidak Berpenanda dalam Karangan Narasi Siswa
Kode
Karangan

Koherensi Tidak Berpenanda
Judul Karangan

K. Perincian

K. Perian

K. 01

Akibat Bangun Kepagian

˗

˗

K. 02

Dikejar Anjing

˗

˗

K. 03

Berkunjung ke IKC (Inisiatif
Kanca Cilik)

˗

˗

K. 04

Pergi ke Markas Kopaska

˗

˗

K. 05

Pergi ke Monas

˗

˗

K. 06

Lomba Sains Tahun 2012

˗

˗

K. 07

Pemilihan Paduan Suara

˗

˗

K. 08

Pengalaman Pertama Lomba
Paduan Suara

˗

˗

K. 09

Lomba Bulutangkis



˗

K. 10

Study Tour ke Malang

˗

˗

K. 11

Study Tour ke Bali



˗

K. 12

Menjadi Pemipin Gerak
Jalan

˗

˗
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K. 13

Dream Story

˗

˗

K. 14

Lomba Kaligrafi

˗

˗

K. 15

Liburan ke Lampung

˗

˗

K. 16

Kesiangan

˗

˗

K. 17

Les Sore Hari

˗

˗

K. 18

Mengikuti Lomba Makan
Kerupuk



˗

K. 19

Mengikuti Lomba KIR

˗

˗

K. 20

Kali Pertama Mengikuti
Lomba Padus

˗

˗

K. 21

Mengikuti Parade Musik

˗

˗

K. 22

Rangkaian Bunga untuk
Bupati



˗

K. 23

Menolong Korban
Kecelakaan

˗

˗

K. 24

Berlibur ke Kolam Renang
Jogja Bay

˗

˗

K. 25

Pengalaman Ikut Paduan
Suara

˗

˗

K. 26

Hadiah Pertamaku

˗

˗
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K. 27

Lomba Nasid

˗

˗

K. 28

Pengalaman Pertama Kali
Pergi ke Bali



˗

K. 29

Melihat Mobil Terbakar

˗

˗

K. 30

Pengalaman Pertama
Mendapat Komputer dari
Kado Ultah ke- 13

˗

˗

K. 31

Pengalaman Pertama
Berlibur ke Bali

˗

˗

K. 32

Liburan ke Pantai

˗



K. 33

Ibukota





K. 34

Mengikuti Turnamen Game
Online

˗

˗

K. 35

Pengalaman Pertama
Melakukan Snorkling





K. 36

Dikejar Anjing

˗

˗

K. 37

Pengalaman Pertama Naik
Pesawat

˗

˗

K. 38

Liburan Tahun Baru di
Danau Toba



˗

8

3

Jumlah
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Tabel 1.7 Ketidaktepatan Kohesi dan Koherensi dalam Karangan Narasi Siswa
Kode
Karangan

Judul Karangan

Kohesif tetapi Tidak
Koheren

Koheren tetapi Tidak
Kohesif

Tidak kohesif dan Tidak
Koheren

K. 01

Akibat Bangun Kepagian

˗



˗

K. 02

Dikejar Anjing

˗

˗

˗

K. 03

Berkunjung ke IKC (Inisiatif
Kanca Cilik)

˗

˗

˗

K. 04

Pergi ke Markas Kopaska

˗

˗

˗

K. 05

Pergi ke Monas



˗

˗

K. 06

Lomba Sains Tahun 2012

˗



˗

K. 07

Pemilihan Paduan Suara

˗



˗

K. 08

Pengalaman Pertama Lomba
Paduan Suara

˗



˗

K. 09

Lomba Bulutangkis

˗



˗

K. 10

Study Tour ke Malang

˗



˗

K. 11

Study Tour ke Bali

˗



˗

K. 12

Menjadi Pemipin Gerak
Jalan

˗

˗
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K. 13

Dream Story

˗



˗

K. 14

Lomba Kaligrafi

˗



˗

K. 15

Liburan ke Lampung

˗



˗

K. 16

Kesiangan

˗



˗

K. 17

Les Sore Hari

˗



˗

K. 18

Mengikuti Lomba Makan
Kerupuk

˗



˗

K. 19

Mengikuti Lomba KIR

˗



˗

K. 20

Kali Pertama Mengikuti
Lomba Padus

˗

˗

˗

K. 21

Mengikuti Parade Musik

˗



˗

K. 22

Rangkaian Bunga untuk
Bupati

˗



˗

K. 23

Menolong Korban
Kecelakaan





˗

K. 24

Berlibur ke Kolam Renang
Jogja Bay





˗

K. 25

Pengalaman Ikut Paduan
Suara

˗



˗

K. 26

Hadiah Pertamaku

˗



˗
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K. 27

Lomba Nasid

˗



˗

K. 28

Pengalaman Pertama Kali
Pergi ke Bali

˗



˗

K. 29

Melihat Mobil Terbakar

˗



˗

K. 30

Pengalaman Pertama
Mendapat Komputer dari
Kado Ultah ke- 13





˗

K. 31

Pengalaman Pertama
Berlibur ke Bali

˗



˗

K. 32

Liburan ke Pantai

˗



˗

K. 33

Ibukota

˗



˗

K. 34

Mengikuti Turnamen Game
Online

˗

˗

˗

K. 35

Pengalaman Pertama
Melakukan Snorkling

˗



˗

K. 36

Dikejar Anjing

˗

˗

˗

K. 37

Pengalaman Pertama Naik
Pesawat

˗



˗

K. 38

Liburan Tahun Baru di
Danau Toba

˗



˗
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Tabel 1.8 Koding Data Kohesi Leksikal Karangan Narasi Siswa
No.

Kode
Data

1.

K. 01

2.

K. 02

3.

K. 03

4.

K. 04

5.

K. 05

6.

K. 06

7.

K. 07

8.

K. 08

9.

K. 09

10.

K. 10

11.

K. 11

Data
REPETISI
Sinar itu menyinari wajahku hingga aku
terbangun. Aku pun membuka mata lalu
melihat ke arah jam dinding.
Pada suatu pagi saat aku kelas 3 SD aku
dan teman-temanku pergi bermain. Aku
dan teman-teman bermain petak umpet.
Akhirnya kami sepakat untuk bertemu di
SMA GAMA dan berangkat bersamasama menuju IKC. Aku berangkat dari
rumah pukul 07.00 WIB.
Sesudah menyeberang, saya dan ayah
makan terlebih dahulu. Ketika saya
sedang makan, saya melihat prajurit TNI
AL yang sedang bermain bulutangkis.
Pada waktu itu saya naik delman
berkeliling Monas. Hari itu saya pertama
kali ke Monas.
Ketika tiba waktunya lomba, pagi itu
semua siswa berkumpul di lapangan
sekolah dan melakukan PBB. Setelah
melakukan PBB, semua siswa diajak doa
bersama yang dipimpin oleh kepala
sekolah.
Di situ aku mulai tegang dan takut tidak
dipilih. Ternyata aku dipilih dan selama
10 hari kami latihan paduan suara.
Kami selalu berlatih setiap hari dengan
ditemani para pelatih. Kami berlatih
setiap jam pelajaran ke-7 sampai kira-kira
jam 4 sore.
Hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 final
melawan desaku Pogung Lor dan Desa
Pogung Baru. Aku menyiapkan tekad
untuk memenangkan babak final itu.
Saat berhenti di sebuah masjid, semua
melaksanakan sholat. Setelah sholat kami
kembali masuk ke dalam bus.
Sebelum berangkat kelas 8 dan kelas 7
harus kumpul di lapangan Ganjuran
untuk menunggu bis pariwisatanya datang.
Pukul 08.30 bisnya sudah sampai di

Penanda Kohesi

Kode
Kohesi

aku

A

aku, bermain

A

berangkat

A

saya, makan

A

saya, Monas

A

semua siswa, PBB

A

aku, dipilih

A

kami, berlatih

A

final

A

sholat

A

di lapangan
Ganjuran

A
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12.

K. 12

13.

K. 13

14.

K. 14

15.

K. 15

16.

K. 16

17.

K. 17

18.

K. 18

19.

K. 19

20.

K. 20

21.

K. 21

lapangan Ganjuran dan kami berangkat
pukul 09.30.
Waktu kelas 3 SMP, Lia mengikuti
perlombaan gerak jalan antarsekolah.
Setiap tahun perlombaan gerak jalan
selalu diadakan.
Pada suatu hari aku bermimpi aku berada
di sebuah panggung besar dan penonton
yang penuh di dalam gedung. Tidak
sengaja aku bertemu dengan seseorang
yang menjadi motivatorku.
Saya mengeluarkan alat-alat untuk
kaligrafi. Saya mulai melukis kaligrafi
pukul 10.00.
Liburan semester beberapa tahun lalu,
saya dan keluarga saya pergi ke
Lampung. Perjalanan dari Jogja ke
Lampung kurang lebih dua hari dengan
menggunakan mobil.
Kemarin pada tanggal 15 aku bangun
kesiangan. Penyebab aku kesiangan
adalah karena begadang pada malam
hari dan yang kulakukan pada malam
hari adalah bermain COC.
Saya pulang dengan rasa bingung
bagaimana jika besok untuk ulangan.
Saya takut bila besok tidak bisa
mengerjakan ulangan.
Anak-anak di desa sangat antusias untuk
ikut lomba. Aku juga mengikuti lomba
itu.
Saya meneliti alat yang akan saya buat
mengorbankan jam belajar sekolah.
Walau mengorbankan jam sekolah,
alhamdulillah lolos sampai tingkat
propinsi dan telah merasakan bagaimana
menjadi peneliti.
Setelah menunggu beberapa lama hal yang
ditunggu pun telah tiba yaitu waktu
pengumuman. Ini merupakan waktu yang
menegangkan untuk Milea dan
kelompoknya.
Saat kami memainkan lagu yang kami
persiapkan sebelumnya, tiba-tiba rasa
takut dan malu itu hilang. Kami
membawakan lagu tersebut dengan baik.

perlombaan gerak
jalan

A

aku

A

saya, kaligrafi

A

saya, ke Lampung

A

aku, kesiangan,
pada malam hari

A

saya, besok,
ulangan

A

lomba

A

saya,
mengorbankan,
jam, sekolah

A

waktu

A

kami, lagu

A
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22.

K. 22

23.

K. 23

24.

K. 24

25.

K. 25

26.

K. 26

27.

K. 27

28.

K. 28

29.

K. 29

30.

K. 30

31.

K. 31

32.

K. 32

33.

K. 33

Detak jantungku semakin kencang saat
mengetahui bapak bupati telah sampai
dan turun dari mobilnya. Teman-temanku
mulai menari di hadapan bupati dan aku
berdiri di antara mereka.
Kami berusaha mengangkut korban ke
mobil ambulance. Setelah membantu
korban kami melanjutkan perjalanan.
Sesudah itu saya bersama keluarga
menikmati makanan itu. Sesudah itu saya
bersama keluarga ganti baju dan mandi.
Ternyata setelah pengumuman, kami
mendapatkan juara harapan 2. Walaupun
dapat harapan 2, kami tetap bersyukur.
Dia memberikan hadiah yang pertama kali
untukku. Dia membeli dengan uang
jajannya sendiri.
Lomba itu dimulai pada hari Sabtu
tanggal 15 Oktober. Pada hari Sabtu itu
kita semua diharuskan untuk berangkat ke
sekolah pagi-pagi.
Setelah itu setiap kelas diperbolehkan
untuk memilih tempat dan hasil terbanyak
adalah memilih Bali. Setelah itu kita
diperbolehkan untuk memilih teman
sekamar.
Sekitar 15 menit kemudian tim pemadam
kebakaran dari Yogyakarta pun tiba di
tempat kejadian. Tim pemadam pun
langsung memadamkan mobil tersebut
dengan cepat.
Pada suatu hari setiap ku pulang sekolah
aku selalu bermain komputer. Tidak
siang tidak malam aku selalu bermain
komputer.
Lalu kami pergi ke beberapa tempat
hingga larut malam. Setelah selesai
mengunjungi beberapa tempat kami
menuju tempat penginapan.
Di saat perjalanan menuju ke Pantai Goa
Cemara saya bersama keluarga melihat
pemandangan-pemandangan di pinggir
jalan. Saya dari rumah pukul 08.00 dan
saya bersama keluarga sampai di Pantai
Goa Cemara pukul 10.00 WIB.
Aku tidur lebih cepat. Pada saat pagi aku

bupati

A

kami, korban

A

sesudah itu, saya
bersama keluarga

A

kami, harapan 2

A

dia

A

pada hari Sabtu

A

setelah itu,
diperbolehkan,
memilih

A

tim pemadam

A

aku selalu bermain
komputer

A

kami, beberapa
tempat

A

Pantai Goa Cemara,
saya bersama
keluarga, pukul

A

aku

A
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34.

K. 34

35.

K. 35

36.

K. 36

37.

K. 37

38.

K. 38

1.

K. 09

2.

K. 13

3.

K. 19

4.

K. 33

5.

K. 34

1.

K. 02

sudah bersiap untuk berangkat ke sekolah.
Pada tanggal 9 Februari 2016 saya sedang
bermain game online. Waktu itu saya
bermain cukup lama.
Keluargaku pulang ke Surabaya lalu
berlibur ke sebuah pulau yang berada di
Madura, Gili Labak. Kami menempuh
perjalanan dari Sampang ke pulau itu
sekitar 45 menit.
Sesampai di sana, kami foto-foto. Setelah
itu, kami jalan lagi.
Sesampai di Yogya, saya keluar dari
bandara menunggu dijemput oleh kakak
saya. Saat kakak saya datang, saya
memanggilnya dan langsung pulang ke
kost kakak saya.
Kami sangat menikmati keindahan
suasana pemandangan selama perjalanan
menuju ke Danau Toba. Sebelum sampai
ke Danau Toba, kami singgah di salah
satu air terjun yaitu Air Terjun Siguragura yang berada di Desa Ponot.
SINONIM
Putaran pertama kampungku melawan
Desa Pogung Rejo dan alhamdulillah
desaku menang.
Pada saat itu banyak sekali orang yang
mencela, menghina, dan mencaci aku
tapi aku hanya membalas dengan
senyuman.
Masa SMP satu tahun yang lalu sebelum
masa SMA aku mengikuti lomba KIR
(Karya Ilmiah Remaja) tingkat nasional.
Waktu SMP aku mengikuti lomba
tersebut dengan penuh kesungguhan.
Aku melihat tiga bus yang sudah
disiapkan di dekat sekolah. Aku langsung
duduk di sebuah tempat yang sudah
disediakan.
Waktu itu saya bermain cukup lama. Saat
itu suasana di warnet sangat ramai sampai
banyak yang menunggu.
ANTONIM
Akhirnya aku dan teman-teman berlari
ketakutan sambil berteriak entah dengan
perasaan senang atau sedih.

saya, bermain

A

pulau

A

kami

A

saya, kakak saya

A

kami, Danau Toba,
air terjun

A

kampungku, desaku

B

mencela, menghina,
mencaci

B

masa, waktu

B

disiapkan,
disediakan

B

waktu, saat

B

senang >< sedih

C
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2.

K. 10

3.

K. 11

4.

K. 13

5.

K. 15

6.

K. 20

7.

K. 30

8.

K. 33

9.

K. 34

10.
11.

K. 36
K. 37

12.

K. 38

1.

K. 09

2.

K. 18

Saat UN SMP sudah selesai, saya dan
teman-teman seluruh siswa kelas IX akan
berlibur ke Malang bersama sebagian
guru-guru.
Di sana aku dan teman-teman foto
bersama dan itu sangat menyenangkan.
Di sana tidak ada kejadian yang
menyedihkan.
Dulu aku manggung penonton kosong,
sekarang penuh.
Perjalanan dari Jogja ke Lampung kurang
lebih dua hari dengan menggunakan
mobil. Sesampai di sana kami disambut
oleh paman dan bibi saya.
Milea sudah ada di sekolah tetapi temantemannya masih belum datang. Ia merasa
sangat gugup saat itu. Saat temantemannya sudah datang ia berusaha
menutupi rasa gugupnya.
Tidak siang tidak malam aku selalu
bermain komputer.
Pada saat pagi aku sudah bersiap untuk
berangkat ke sekolah dan pada pukul
07.00 tiba di sekolah.
Orang tersebut bertanya, “Sudah berapa
lama Adik bermain game ini?” Saya
menjawab, “Saya baru dua bulan bermain
game ini.”
Di situ ada jalan ke kanan dan ke kiri.
Setelah menunggu beberapa menit,
pesawat yang akan saya naiki datang lalu
saya masuk ke pesawat. Sesampai di
Yogya saya keluar dari bandara
menunggu dijemput oleh kakak saya.
Selesai sholat subuh berjamaah kami
langsung sarapan pagi dan mencari hotel.
Setelah mendapatkan hotel, kami
langsung bergegas melanjutkan perjalanan
kami menuju Pulau Samosir.
HIPONIM
Yang mengikuti lomba itu ada empat desa
yaitu Desa Pogung Lor, Pogung Baru,
Pogung Dalangan, Pogung Rejo.
Lomba-lomba yang diikuti sangat
banyak: lomba makan kerupuk, balap

seluruh >< sebagian

C

menyenangkan ><
menyedihkan

C

dulu >< sekarang
kosong >< penuh
kurang >< lebih
paman >< bibi

C

belum >< sudah

C

siang >< malam

C

berangkat >< tiba

C

lama >< baru

C

ke kanan >< ke kiri
masuk >< keluar

C
C

mencari ><
mendapatkan

C

Desa: Pogung Lor,
Pogung Baru,
Pogung Dalangan,
Pogung Rejo
Lomba: makan
kerupuk, balap

D

C

D
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karung, tarik tambang, dan lain-lain.
3.

K. 29

4.

K. 33

5.

K. 35

1.

K. 13

2.

K. 30

1.

K. 01

2.

K. 06

3.

K. 08

4.

K. 09

5.

K. 14

6.

K. 18

7.

K. 19

Orang-orang banyak yang melihat bahkan
ada yang mengabadikan dengan
merekam dan memfoto kejadian tersebut.
Kami pergi ke tiga kota besar yaitu
Jakarta, Bogor, dan Bandung.
Kakak sepupuku menyewa perlengkapan
snorkling seperti rompi pelampung, alat
bantu nafas, dan kacamata menyelam.

KOLOKASI
Nanti, besok, dan seterusnya aku akan
terkenal.
Kemudian aku pun menyentuhnya,
memegangnya dan aku terkena aliran
listrik.
EKUIVALENSI
Sinar itu menyinari wajahku hingga aku
terbangun.
Pada waktu itu, saya dipanggil untuk
mengikuti acara perlombaan Sains yang
diadakan di TMII. Setiap hari sebelum
lomba, diadakan bimbingan tambahan
yang diadakan di sekolah.
Kami selalu berlatih setiap hari dengan
ditemani para pelatih.
Putaran pertama kampungku melawan
Desa Pogung Rejo dan alhamdulillah
desaku menang. Putaran kedua Pogung
Dalangan melawan Pogung Baru dan
Pogung Baru memenangkan putaran
kedua ini.
Setelah waktu selesai saya langsung
mengumpulkan kertas lukisan kaligrafi.
Setelah itu saya keluar dari ruang kaligrafi
dan menuju ke lapangan berkumpul
bersama teman-teman yang sudah selesai
mengikuti lomba.
Anak-anak di desa sangat antusias untuk
ikut lomba. Aku juga mengikuti lomba
itu.
Saya meneliti alat yang akan saya buat
mengorbankan jam belajar sekolah. Walau

karung, tarik
tambang
Mengabadikan:
merekam, memfoto
Kota besar: Jakarta,
Bogor, Bandung
Perlengkapan
snorkling: rompi
pelampung, alat
bantu nafas,
kacamata
menyelam
nanti, besok,
seterusnya
menyentuhnya,
memegangnya

D

D
D

E
E

sinar, menyinari

F

perlombaan, lomba

F

berlatih, pelatih

F

menang,
memenangkan

F

mengumpulkan,
berkumpul

F

ikut, mengikuti

F

meneliti, peneliti

F
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8.

K. 22

9.

K. 23

10.

K. 25

11.

K. 28

12.

K. 29

13.

K. 32

14.

K. 33

15.

K. 34

mengorbankan jam sekolah, alhamdulillah
lolos sampai tingkat propinsi dan telah
merasakan bagaimana menjadi peneliti.
Guru tariku lupa kalau harus ada anak
berpasangan untuk membawa baki bunga
dan mengalungkan pada bupati. Kita
bingung siapa yang menjadi pasangan.
Di saat kita sampai pada setengah
perjalanan, kami melihat suatu kejadian.
Tepat berada di depan kendaraan kami
telah terjadi tabrakan.
Setelah sampai di kecamatan kami pun
mendapatkan urutan ke- 4 untuk
menyanyikan lagu yang sudah dipilih
pelatih kami. Setelah urutan kami tiba,
kami pun mulai bernyanyi di depan
banyak orang.
Saat itu dari sekolah memberikan
beberapa pilihan tempat seperti Bali,
Surabaya, Bandung, Jakarta. Setelah itu
setiap kelas diperbolehkan untuk memilih
tempat dan hasil terbanyak adalah
memilih Bali.
Tim pemadam pun langsung
memadamkan mobil tersebut dengan
cepat.
Di saat perjalanan menuju ke Pantai Goa
Cemara saya bersama keluarga melihat
pemandangan-pemandangan di pinggir
jalan.
Pada saat malam menjelang
keberangkatan study tour aku melakukan
persiapan yang matang seperti
menyiapkan bekal dan lain-lainnya.
Pada hari selanjutnya orang tersebut
mendatangi saya dan mengajak saya untuk
ikut turnamen game. Pertamanya saya
masih canggung untuk mengikuti
turnamen tersebut.

berpasangan,
pasangan

F

kejadian, terjadi

F

menyanyikan,
bernyanyi

F

pilihan, memilih

F

pemadam,
memadamkan

F

perjalanan, jalan

F

persiapan,
menyiapkan

F

ikut, mengikuti

F

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 1.9 Koding Data Kohesi Gramatikal Karangan Narasi Siswa
No.

Kode
Data

1.

K. 01

2.

K. 02

3.

K. 03

4.

K. 04

5.

K. 05

6.

K. 06

7.

K. 07

8.

K. 08

9.

K. 09

10.

K. 10

11.

K. 11

12.

K. 13

Penanda
Kohesi

Data
REFERENSI (KATA GANTI)
Dengan cepat aku melompat dari
tempat tidurku menuju kamar
mandi.
Namun saat aku dan teman-teman
sedang mencari persembunyian,
tiba-tiba dari sebuah rumah ada
anjing yang menggonggong dan
mengejar kami.
Ketika aku tiba di SMA GAMA
teman-teman sudah menungguku.
Kami berangkat bersama-sama
menuju IKC pukul 07.30 WIB.
Pada saat menyeberang ombak di
lautan sangatlah besar sampai kapal
yang saya naiki bergetar.
Pada waktu itu saya naik delman
berkeliling Monas.
Pada waktu itu, saya dipanggil
untuk mengikuti acara perlombaan
Sains yang diadakan di TMII.
Di situ aku mulai tegang dan takut
tidak dipilih.
Tepatnya hari Selasa kemarin aku
dan teman-temanku mengikuti
lomba paduan suara. Kami selalu
berlatih setiap hari dengan ditemani
para pelatih.
Aku menyiapkan tekad untuk
memenangkan babak final itu.
Setelah sholat kami kembali masuk
ke dalam bus.
Pukul 08.30 bisnya sudah sampai
di lapangan Ganjuran dan kami
berangkat pukul 09.30.
Tidak sengaja aku bertemu dengan
seseorang yang menjadi
motivatorku. Saat itu aku bercerita
tentang mimpiku dan dia
menjawab ”Chase Your Wildest
Dream” yang artinya “Kejarlah
Mimpi Terliarmu”.

Kode
Kohesi

aku

G1

kami

G1

kami

G1

saya

G1

saya

G1

saya

G1

aku

G1

kami

G1

aku

G1

kami

G1

kami

G1

dia

G1
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13.

K. 14

14.

K. 15

15.

K. 16

16.

K. 17

17.

K. 18

18.

K. 19

19.

K. 20

20.

K. 21

21.

K. 22

22.

K. 23

23.

K. 24

24.

K. 25

25.

K. 26

26.

K. 27

27.

K. 28

28.

K. 29

Saya mulai melukis kaligrafi pukul
10.00.
Sesampai di sana kami disambut
oleh paman dan bibi saya.
Kemarin pada tanggal 15 aku
bangun kesiangan.
Sore itu saya bangun tidur pukul
16.00.
Walaupun aku tidak menang tapi
aku senang sudah turut
meramaikan lomba 17 Agustus.
Masa SMP satu tahun yang lalu
sebelum masa SMA aku mengikuti
lomba KIR (Karya Ilmiah Remaja)
tingkat nasional.
Pagi-pagi sekitar pukul 06.10 Milea
berangkat menuju sekolah yang
jaraknya tidak jauh dari rumahnya.
Ia bergegas karena sudah ada janji
untuk membantu teman-teman
mempersiapkan lomba padus.
Di depan sebuah studio musik,
kami membaca sebuah selebaran
tentang parade musik band.
Teman-temanku mulai menari di
hadapan bupati dan aku berdiri di
antara mereka.
Saya memperkirakan perjalanan
menuju tujuan sekitar 2-3 jam.
Pada suatu hari saya bersama
keluarga berlibur ke wisata kolam
renang yang bernama Jogja Bay.
Pagi-pagi sekali saya sudah
berangkat ke sekolah.
Yang istimewa di umurku yang ke15 tahun ini adalah adikku. Dia
memberikan hadiah yang pertama
kali untukku.
Pada bulan Oktober yang lalu, aku
dan teman-teman mengikuti lomba
nasid tingkat kecamatan.
Pada saat aku SMP tepatnya saat
aku kelas 8, sekolahku
merencanakan study tour.
Saya juga tidak mengabadikan
dengan merekam atau memfoto-

saya

G1

kami

G1

aku

G1

saya

G1

aku

G1

aku

G1

ia

G1

kami

G1

mereka

G1

saya

G1

saya

G1

saya

G1

dia

G1

aku

G1

aku

G1

saya

G1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

29.

K. 30

30.

K. 31

31.

K. 32

32.

K. 33

33.

K. 34

34.

K. 35

35.

K. 36

36.

K. 37

37.

K. 38

1.

K. 01

2.

K. 02

3.

K. 03

4.

K. 04

5.

K. 05

6.

K. 06

7.

K. 07

8.

K. 09

foto keadaan yang sangat
mencekam di sana.
Aku tidak pernah sehari tanpa
bermain komputer.
Di dalam bus aku bercanda dengan
teman-teman.
Pada suatu ketika saya bersama
keluarga berlibur ke Pantai Goa
Cemara.
Pada saat malam menjelang
keberangkatan study tour aku
melakukan persiapan yang matang
seperti menyiapkan bekal dan lainlainnya.
Pada tanggal 9 februari 2016, saya
sedang bermain game online.
Aku melihat ribuan karang
berwarna-warni dan ikan kecil yang
beraneka ragam.
Kami menelusuri jalan yang tidak
pernah kami lewati.
Setelah itu saya memberanikan diri
untuk melakukan check in.
Kami menempuh perjalanan
selama 45 menit dari pelabuhan
Danau Toba.
Sinar itu menyinari wajahku
hingga aku terbangun.
Untungnya anjing itu kembali ke
rumahnya.
Di IKC ini akan diadakan
DIANPINSAT.
Waktu tempuh saya ke sana adalah
1 jam 15 menit.
Hari itu saya pertama kali ke
Monas.
Ketika tiba waktunya lomba, pagi
itu semua siswa berkumpul di
lapangan sekolah dan melakukan
PBB.
Di situ aku mulai tegang dan takut
tidak dipilih.
Yang mengikuti lomba itu ada
empat desa yaitu Desa Pogung Lor,
Pogung Baru, Pogung Dalangan,

aku

G1

aku

G1

saya

G1

aku

G1

saya

G1

aku

G1

kami

G1

saya

G1

kami

G1

itu

G2

itu

G2

ini

G2

ke sana

G2

itu

G2

itu

G2

di situ

G2

itu

G2

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

9.

K. 10

10.

K. 11

11.

K. 12

12.

K. 13

13.
14.

K. 14
K. 15

15.

K. 17

16.
17.

K. 18
K. 20

18.

K. 21

19.

K. 22

20.

K. 23

21.

K. 24

22.

K. 26

23.

K. 27

24.

K. 28

25.

K. 29

26.
27.

K. 31
K. 32

Pogung Rejo.
Semua siswa sangat senang
berkunjung ke tempat itu, begitu
pun guru-guru.
Di sana tidak ada kejadian yang
menyedihkan.
Lia sangat bersyukur, usaha yang
Lia lakukan selama ini membawa
hasil yang baik.
Saat itu aku bahagia sekali, apa
yang aku impikan tercapai.
Di sana sangat ramai sekali.
Sesampai di sana kami disambut
oleh paman dan bibi saya.
Sore itu saya bangun tidur pukul
16.00.
Aku juga mengikuti lomba itu.
Sesampainya di sana, guru
pendamping mendaftar ulang.
Saat aku menyebutkan apa lagu
kesukaanku dia terkejut dan
tersenyum karena lagu itu adalah
kesukaannya juga.
Kuambil rangkaian bunga itu dari
baki lalu kukalungkan padanya.
Sayangnya kejadian itu, dari
beberapa kendaraan yang lewat
tidak ada sama sekali yang
berusaha untuk mengevakuasi
korban kecelakaan.
Sesudah itu saya memasuki air
ombak itu.
Satu tahun yang lalu pada tanggal
29 Maret 2016, hari itu adalah hari
ulang tahunku.
Lomba itu dimulai pada hari Sabtu
tanggal 15 Oktober.
Setelah itu kami mendatangi
banyak tempat yang ada di Bali dan
menghabiskan waktu di sana
selama 4 hari.
Mobil itu harus ditempatkan di
sana terlebih dahulu sebelum
diambil oleh pihak kepolisian.
Di sana aku sangat menikmatinya.
Saat saya sampai di sana saya

itu

G2

di sana

G2

ini

G2

itu

G2

di sana
di sana

G2
G2

itu

G2

itu
di sana

G2
G2

itu

G2

itu

G2

itu

G2

itu

G2

itu

G2

itu

G2

di sana

G2

itu, di sana

G2

di sana
di sana

G2
G2
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28.

K. 33

29.

K. 34

30.

K. 35

31.
32.

K. 36
K. 37

1.
2.

K. 21
K. 22

1.

K. 01

2.

K. 02

3.

K. 03

4.

K. 06

5.

K. 08

6.

K. 09

7.

K. 12

8.

K. 13

9.

K. 18

bersama keluarga langsung menuju
ke pinggir pantai.
Aku pun tidak sabar untuk ke sana
karena hal ini adalah pertama
kalinya untukku.
Selama 4 hari itu saya diajari
bagaimana strategi bermain tim itu.
Kami menempuh perjalanan dari
Sampang ke pulau itu sekitar 45
menit.
Sesampai di sana, kami foto-foto.
Sesampai di sana saya
mengucapkan salam perpisahan
kepada keluarga saya.

ke sana

G2

itu

G2

itu

G2

di sana
di sana

G2
G2

Kami seperti artis-artis papan atas.
Tak semua orang mendapatkan
kesempatan yang serupa
denganku.

seperti
serupa

G3
G3

Dengan cepat aku melompat dari
tempat tidurku menuju kamar
mandi.
Pada suatu pagi saat aku kelas 3 SD
aku dan teman-temanku pergi
bermain.
Ketika aku tiba di SMA GAMA
teman-teman sudah menungguku.
Hal yang mengesankan di TMII
saya kalah pada babak ke-4, dan
teman seperjuanganku kalah dulu
dari aku.
Tepatnya hari Selasa kemarin, aku
dan teman-temanku mengikuti
lomba paduan suara.
Putaran pertama kampungku
melawan Desa Pogung Rejo dan
alhamdulillah desaku menang.
Meskipun pertama kalinya, Lia
berusaha akan memberikan yang
terbaik dan membawa nama
sekolahnya.
Tidak sengaja aku bertemu dengan
seseorang yang menjadi
motivatorku.
Setelah beberapa saat, aku

-ku

G4

-ku

G4

-ku

G4

-ku

G4

-ku

G4

-ku

G4

-nya

G4

-ku

G4

-ku

G4
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10.

K. 20

11.

K. 21

12.

K. 22

13.

K. 23

14.

K. 26

15.

K. 29

16.

K. 30

17.

K. 31

18.

K. 33

19.

K. 35

20.

K. 37

1.

K. 34

1.

K. 03

2.

K. 08

3.

K. 10

dipanggil dan teman-temanku juga
untuk maju ke depan.
Ini merupakan waktu yang
menegangkan untuk Milea dan
kelompoknya.
Dia bertanya padaku tentang lagu
kesukaanku.
Sungguh baru kali ini aku
memberikan kalungan bunga pada
bupati dan berfoto dengannya.
Setelah kami menepikan
kendaraan, kami berusaha untuk
mengevakuasi korban dari dalam
kendaraannya.
Dia membeli dengan uang jajannya
sendiri.
Setelah terbakar, banyak orang
yang melihat mobil itu lebih dekat
dan memegangnya termasuk saya.
Akupun melakukan segala cara
untuk mendapatkannya.
Tahun lalu saat aku masih SMP,
sekolahku mengadakan study tour
ke Pulau Dewata, Bali.
Pada saat aku masih SMP kelas
VIII lebih tepatnya satu setengah
tahun yang lalu, sekolahku
mengadakan study tour.
Akhirnya, aku dan keempat saudara
sepupuku menyelam tidak terlalu
dalam.
Saat kakak saya datang, saya
memanggilnya dan langsung
pulang ke kost kakak saya.

-nya

G4

-ku

G4

-nya

G4

-nya

G4

-nya

G4

-nya

G4

-nya

G4

-ku

G4

-ku

G4

-ku

G4

-nya

G4

Orang tersebut bertanya, “Sudah
berapa lama Adik bermain game
ini?”

berapa

G5

Di tempat ini banyak materi-materi
yang diberikan oleh para pengurus
IKC tersebut.
Kami selalu berlatih setiap hari
dengan ditemani para pelatih.
Sesampai di hotel semua masuk ke
dalam masing-masing kamar.

para

G6

para

G6

masing-masing

G6
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4.

K. 13

5.

K. 15

6.

K. 18

7.

K. 20

8.

K. 23

9.

K. 28

10.

K. 31

11.

K. 34

12.

K. 37

1.

K. 03

2.

K. 04

3.

K. 06

Tidak sengaja aku bertemu dengan
seseorang yang menjadi
motivatorku.
Liburan semester beberapa tahun
lalu, saya dan keluarga saya pergi
ke Lampung.
Setelah beberapa saat, aku
dipanggil dan teman-temanku juga
untuk maju ke depan.
Setelah menunggu beberapa lama,
hal yang ditunggu pun telah tiba
yaitu waktu pengumuman.
Sayangnya kejadian itu, dari
beberapa kendaraan yang lewat
tidak ada sama sekali yang
berusaha untuk mengevakuasi
korban kecelakaan.
Saat itu dari sekolah memberikan
beberapa pilihan tempat seperti
Bali, Surabaya, Bandung, Jakarta.
Lalu kami pergi ke beberapa
tempat hingga larut malam.
Setelah teman saya pulang,
komputer di samping saya pun
dipakai seseorang, tetapi orang
tersebut tidak bermain melainkan
melihat saya bermain.
Setelah menunggu beberapa
menit, pesawat yang akan saya
naiki datang.
SUBSTITUSI
Di tempat ini banyak materi-materi
yang diberikan oleh para pengurus
IKC tersebut.
Sesudah makan saya melihat
latihan tembak TNI yang sangat
bagus, dan saya melihat latihan
renang Kopaska yang tangan dan
kakinya terikat, dan saya melihat
latihan fisik yang melewati
berbagai macam rintangan.
Sesudah melihat itu semua saya
pun pulang.
Setiap hari sebelum lomba,
diadakan bimbingan tambahan
yang diadakan di sekolah. Hal ini

seseorang

G6

beberapa

G6

beberapa

G6

beberapa

G6

beberapa

G6

beberapa

G6

beberapa

G6

seseorang

G6

beberapa

G6

tersebut

H

itu semua

H

hal ini

H
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4.

K. 16

5.

K. 19

6.

K. 20

7.

K. 21

8.

K. 23

9.

K. 29

10.

K. 30

11.

K. 33

bertujuan agar siswa yang ikut
lomba lebih fokus terhadap bidang
lomba itu sendiri.
Saya janji pada diri saya bahwa
saya harus tidur pukul 22.00 dan
saya harus menepati janji tersebut.
Masa SMP satu tahun yang lalu
sebelum masa SMA aku mengikuti
lomba KIR (Karya Ilmiah Remaja)
tingkat nasional. Waktu SMP aku
mengikuti lomba tersebut dengan
penuh kesungguhan.
Hal yang menyebalkan pun terjadi
yaitu kelompok padus sekolah
Milea tidak mendapatkan tempat
duduk karena terlambat datang.
Semua merasa kecewa karena hal
itu tetapi tetap memasang wajah
bahagia.
Di depan sebuah studio musik,
kami membaca sebuah selebaran
tentang parade musik band.
Temanku tertarik dan mengajak
ikut berpartisipasi dalam lomba
tersebut.
Setelah kami menepikan
kendaraan, kami berusaha untuk
mengevakuasi korban dari dalam
kendaraannya. Saat kami ingin
membuka pintu kendaraan tersebut
ternyata terkunci.
Pada saat malam hari sekitar jam 7
malam, di sekitar rumah saya di
wilayah Sleman, Condong Catur,
terlihat ada sebuah mobil terbakar
yang terparkir di depan Gereja
Pantekosta. Keadaan di sana sangat
ramai. Orang-orang banyak yang
melihat bahkan ada yang
mengabadikan dengan merekam
dan memfoto kejadian tersebut.
Aku tidak pernah sehari tanpa
bermain komputer. Pertama kali
aku mengenalnya dari teman.
Peristiwa tersebut adalah pertama
kalinya aku mengetahuinya.
Yang kubayangkan Jakarta adalah

tersebut

H

tersebut

H

hal itu

H

tersebut

H

tersebut

H

tersebut

H

tersebut

H

tersebut

H
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13.
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2.
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K. 13
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K. 14
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K. 15

9.
10.

K. 17
K. 18

11.

K. 19

kota yang damai dan bersih. Tetapi
saat aku tiba di sana, kota tersebut
tidak seperti yang kubayangkan
melainkan kebalikannya.
Setelah teman saya pulang,
komputer di samping saya pun
dipakai seseorang, tetapi orang
tersebut tidak bermain melainkan
melihat saya bermain.
Sebelum sampai ke Danau Toba,
kami singgah di salah satu air
terjun yaitu air terjun Sigura-gura
yang berada di Desa Ponot. Kami
beristirahat di air terjun tersebut
untuk menghilangkan rasa lelah
kami selama perjalanan ke Danau
Toba.
ELIPSIS
Aku pun membuka mata lalu Ø
melihat ke arah jam dinding.
Saat audisi aku pun cukup tegang
karena Ø takut tidak dipilih.
Saya dan teman-teman semua asyik
di dalam bus, Ø bernyanyi dan
menari bersama.
Pada hari terakhir Ø membeli oleholeh.
Meskipun Ø sakit, Lia tetap
mengikuti lomba.
Dulu aku manggung penonton
kosong, sekarang Ø penuh.
Ketika saya masuk dengan temanteman, saya diarahkan ke ruang
lomba kaligrafi. Kemudian Ø
masuk ke ruangan itu dengan
perasaan grogi.
Setelah itu kami makan siang di
salah satu restoran tempat paman
saya. Selesai makan Ø kami
kembali ke rumah paman saya.
Ø baru ingat jika hari itu ada les.
Aku mengikuti lomba makan
kerupuk dan teman-teman
sebayaku juga ikut Ø.
Walau mengorbankan jam sekolah,
alhamdulillah Ø lolos sampai

tersebut

H

tersebut

H

Ø = aku

I

Ø = aku

I

Ø = kami

I

Ø = kami

I

Ø = Lia

I

Ø = penonton

I

Ø = saya

I

Ø = siang

I

Ø = saya
Ø = lomba
makan kerupuk

I
I

Ø = saya

I
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K. 27

20.

K. 28

21.

K. 29

22.
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tingkat propinsi dan telah
merasakan bagaimana menjadi
peneliti.
Hal yang menyebalkan pun terjadi
yaitu kelompok padus sekolah
Milea tidak mendapatkan tempat
duduk karena Ø terlambat datang.
Saat aku menyebutkan apa lagu
kesukaanku dia terkejut dan
tersenyum karena lagu itu adalah Ø
kesukaannya juga.
Kuambil rangkaian bunga itu dari
baki lalu kukalungkan Ø padanya.
Sayangnya kejadian itu, dari
beberapa kendaraan yang lewat
tidak ada sama sekali yang
berusaha untuk mengevakuasi
korban kecelakaan. Akhirnya kami
memutuskan untuk mengevakuasi
korban Ø.
Sesudah memasuki wilayah kolam
renang itu, saya membeli loker
untuk menyimpan barang-barang.
Sesudah menyimpan Ø dan
sesudah ganti baju, saya bersama
keluarga berenang di prosotan.
Ternyata setelah pengumuman
kami mendapatkan juara harapan 2.
Walaupun dapat Ø harapan 2, kami
tetap bersyukur.
Dia membeli Ø dengan uang
jajannya sendiri.
Aku sholat dulu kemudian Ø
mandi.
Setelah itu kami mendatangi
banyak tempat yang ada di Bali dan
Ø menghabiskan waktu di sana
selama 4 hari.
Sekitar 15 menit kemudian tim
pemadam kebakaran dari
Yogyakarta pun tiba di tempat
kejadian. Tim pemadam Ø pun
langsung memadamkan mobil
tersebut dengan cepat.
Setelah Ø selesai mengunjungi
beberapa tempat, kami menuju

Ø = kelompok
padus sekolah
Milea / mereka

I

Ø = lagu

I

Ø = rangkaian
bunga itu
Ø = kecelakaan

I

Ø = barangbarang

I

Ø = juara

I

Ø = hadiah itu

I

Ø = aku

I

Ø = kami

I

Ø = kebakaran

I

Ø = kami

I

I
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27.
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28.
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29.

K. 38
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K. 02

2.

K. 03

3.

K. 04

4.

K. 05
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K. 06

6.

K. 07

7.

K. 08

8.

K. 09

tempat penginapan.
Saya Ø dari rumah pukul 08.00
WIB.
Pada pukul 07.00 Ø tiba di sekolah.
Saat itu suasana di warnet sangat
ramai sampai banyak Ø yang
menunggu.
Aku berhati-hati dengan hewan itu
meskipun Ø sangat unik.
Kami ketakutan lalu Ø pulang
menuju arah pulang.
Karena saya masih baru pertama
kali naik pesawat, saya tidak tahu
bagaimana caranya Ø.
Setelah Ø mendapatkan hotel, kami
langsung bergegas ingin
melanjutkan perjalanan kami
menuju Pulau Samosir.
KONJUNGSI
Aku dan teman-teman bermain
petak umpet.
Akhirnya kami sepakat untuk
bertemu di SMA GAMA dan
berangkat bersama-sama menuju
IKC.
Sesampainya saya di sana, saya
dan ayah saya harus menyeberang
terlebih dahulu dengan
menggunakan kapal yang telah
disediakan.
Kemudian saya pulang bersama
ayah dan makan bubur di jalan
Cikini.
Ketika tiba waktunya lomba, pagi
itu semua siswa berkumpul di
lapangan sekolah dan melakukan
PBB.
Saat kami semua dipilih, pelatih
melakukan audisi dan ditanya siapa
yang siap mengikuti paduan suara
dan siapa yang belum siap.
Tepatnya hari Selasa kemarin, aku
dan teman-temanku mengikuti
lomba paduan suara.
Aku pun bangga bisa mewakili
desaku dan bisa menjuarainya.

Ø = berangkat

I

Ø = aku
Ø = orang

I
I

Ø = hewan itu

I

Ø = kami

I

Ø = naik
pesawat

I

Ø = kami

I
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J1
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J1
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J1
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16.

K. 17

17.

K. 18

18.

K. 19

19.

K. 20

20.

K. 21

21.

K. 22

22.
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23.

K. 24

Saya dan teman-teman semua
asyik di dalam bus.
Sebelum berangkat kelas 8 dan
kelas 7 harus kumpul di lapangan
Ganjuran untuk menunggu bis
pariwisatanya datang.
Meskipun pertama kalinya, Lia
berusaha akan memberikan yang
terbaik dan membawa nama
sekolahnya.
Pada suatu hari aku bermimpi aku
berada di sebuah panggung besar
dan penonton yang penuh di dalam
gedung.
Saya dan teman-teman SMA
GAMA mengikuti lomba
bermacam-macam.
Kami sampai di Jogja dengan
semangat dan gembira.
Penyebab aku kesiangan adalah
karena begadang pada malam hari
dan yang kulakukan pada malam
hari adalah main COC.
Saya bergegas mandi dan
menyiapkan semuanya.
Aku dan temanku mendaftar lomba
makan krupuk.
Walau saya tidak bisa masuk
SMAN di Jogja, orangtua saya
tetap menyemangati saya sampai
besok saya lulus SMA dan
melanjutkan sekolah di sekolah
kejuruan tinggi.
Ini merupakan waktu yang
menegangkan untuk Milea dan
kelompoknya.
Saat kami memainkan lagu yang
kami persiapkan sebelumnya, tibatiba rasa takut dan malu itu hilang.
Detak jantungku semakin kencang
saat mengetahui bapak bupati telah
sampai dan turun dari mobilnya.
Pada suatu hari saya dan keluarga
ingin berlibur ke kota Lautan Api
atau Bandung.
Sesudah itu saya perlahan-lahan

dan

J1

dan
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dan
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dan

J1

dan

J1

dan

J1

dan

J1

dan

J1

dan

J1
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J1
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J1
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J1

dan

J1
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K. 35

33.
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34.
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35.
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1.

K. 23

mencoba prosotan yang tinggi dan
menyeramkan itu.
Setelah sampai di sekolah, saya
dan teman-teman mengikuti latihan
bersama.
Ayah dan ibuku memberi aku
hadiah seperti ulang tahunku yang
tahun lalu.
Pada bulan Oktober yang lalu, aku
dan teman-teman mengikuti lomba
nasid tingkat kecamatan.
Setelah itu setiap kelas
diperbolehkan untuk memilih
tempat dan hasil terbanyak adalah
memilih Bali.
Orang-orang banyak yang melihat
bahkan ada yang mengabadikan
dengan merekam dan memfoto
kejadian tersebut.
Pohon-pohon cemara yang hijau
dan gulungan-gulungan ombak
yang sangat indah
menggembirakan saya dan
keluarga.
Yang kubayangkan Jakarta adalah
kota yang damai dan bersih.
Pada hari selanjutnya orang
tersebut mendatangi saya dan
mengajak saya untuk ikut turnamen
game online.
Aku melihat ribuan karang
berwarna-warni dan ikan kecil
yang beraneka ragam.
Suatu hari, ketika hari sekolah,
tepatnya hari Sabtu, saya dan
teman saya ingin jalan-jalan.
Saat kakak saya datang, saya
memanggilnya dan langsung
pulang ke kost kakak saya.
Setelah menikmati keindahan
kembang api tersebut, saya dan
sembilan teman saya mandi di
Danau Toba tersebut sekitar pukul
01.00 WIB.
Pada suatu hari saya dan keluarga
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dan
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dan
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atau
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ingin berlibur ke kota Lautan Api
atau Bandung.
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Walaupun aku tidak menang tapi
aku senang sudah turut
meramaikan lomba 17 Agustus.
Semua merasa kecewa karena hal
itu, tetapi tetap memasang wajah
bahagia.
Tetapi temanku memaksaku
hingga pada akhirnya aku mau
karena merasa tidak enak dengan
temanku.
Tetapi ternyata saat itu kita masih
harus mempersiapkan banyak hal
sebelum berangkat.
Memang cukup melelahkan, tapi
juga menyenangkan.
Pada saat itu banyak sekali orang
yang mencela, menghina, dan
mencaci aku tapi aku hanya
membalas dengan senyuman.
Tetapi saat aku tiba di sana, kota
tersebut tidak seperti yang
kubayangkan melainkan
kebalikannya.
Saya bersama teman, tetapi teman
saya pulang duluan.
Tapi sampai di sana semuanya
terbayarkan.
Setelah mandi, aku segera
berpakaian seragam.
Sesudah menyeberang, saya dan
ayah saya makan terlebih dahulu.
Setiap hari sebelum lomba,
diadakan bimbingan tambahan
yang diadakan di sekolah.
Setelah sholat, kami kembali
masuk ke dalam bus.
Sebelum berangkat kelas 8 dan
kelas 7 harus kumpul di lapangan
Ganjuran untuk menunggu bis
pariwisatanya datang.
Setelah waktu selesai, saya
langsung mengumpulkan kertas

tapi

J3

tetapi

J3

tetapi

J3

tetapi

J3

tapi

J3

tapi

J3

tetapi

J3

tetapi

J3

tapi

J3

setelah

J4

sesudah

J4

sebelum

J4

setelah

J4

sebelum

J4

setelah

J4
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22.
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lukisan kaligrafi.
Setelah seminggu di Lampung,
kami pulang ke Jogja.
Namun setelah saya berangkat, di
sekolah saya merasa ngantuk berat.
Setelah beberapa saat, aku
dipanggil dan teman-temanku juga
untuk maju ke depan.
Masa SMP satu tahun yang lalu
sebelum masa SMA aku mengikuti
lomba KIR (Karya Ilmiah Remaja)
tingkat nasional.
Setelah menunggu beberapa lama,
hal yang ditunggu pun telah tiba
yaitu waktu pengumuman.
Setelah tari sambutan selesai, aku
berjalan mendekati bupati dan tak
lupa senyum untuknya.
Setelah membantu korban, kami
melanjutkan perjalanan.
Sesudah menikmati ombak itu
saya terasa pusing sekali.
Setelah sampai di sekolah, saya
dan teman-teman mengikuti latihan
bersama.
Tetapi ternyata saat itu kita masih
harus mempersiapkan banyak hal
sebelum berangkat.
Mobil itu harus ditempatkan di
sana terlebih dahulu sebelum
diambil oleh pihak kepolisian.
Setelah selesai mengunjungi
beberapa tempat, kami menuju
tempat penginapan.
Sesudah makan, saya melakukan
ibadah di suatu tempat yang ada di
Pantai Goa Cemara.
Setelah teman saya pulang,
komputer di samping saya pun
dipakai seseorang, tetapi orang
tersebut tidak bermain melainkan
melihat saya bermain.
Setelah pulang sekolah, saya ganti
baju dan mandi.
Setelah menunggu beberapa menit,
pesawat yang akan saya naiki

setelah

J4

setelah

J4

setelah

J4

sebelum

J4

setelah

J4

setelah

J4

setelah

J4

sesudah

J4

setelah

J4

sebelum

J4

sebelum

J4

setelah

J4

sesudah
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setelah
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setelah

J4

setelah

J4
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datang.
Setelah dari air terjun tersebut,
kami pun melanjutkan perjalanan
ke Danau Toba.

setelah

J4

Baru ingat jika hari itu ada les.
Guru tariku lupa kalau harus ada
anak berpasangan untuk membawa
baki bunga dan mengalungkan
pada bupati.
Dia sangat senang juga karena dia
tahu kalau aku sangat suka dengan
hadiah yang dia berikan.
Kalau kami ambil arah selatan
kami pulang, kalau kami ambil
arah utara kami naik.

jika
kalau

J5
J5

kalau

J5

kalau

J5

Kami menang walaupun hanya
mendapat harapan ke-2.
Meskipun sakit, Lia tetap
mengikuti lomba.
Walaupun aku tidak menang tapi
aku senang sudah turut
meramaikan lomba 17 Agustus.
Walau mengorbankan jam sekolah,
alhamdulillah lolos sampai tingkat
propinsi dan telah merasakan
bagaimana menjadi peneliti.
Walaupun hanya mendapatkan
harapan dua, mereka bahagia.
Walaupun dapat harapan 2, kami
tetap bersyukur.
Aku berhati-hati dengan hewan itu
meskipun sangat unik.

walaupun

J6

meskipun

J6

walaupun

J6

walau

J6

walaupun

J6

walaupun

J6

meskipun

J6

Saya senang karena pertama kali
saya bertemu pemain asing secara
live dan langsung meminta tanda
tangan.
Saat audisi aku pun cukup tegang
karena takut tidak dipilih.
Di dalam bus semua tenang karena
sudah larut malam.
Saya pulang duluan bersama Kak
Firisha karena ada acara
mendadak.

karena
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karena
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karena

J7

karena

J7
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J7
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Aku tersadar bahwa hari ini aku
ada acara mengunjungi IKC
bersama teman-teman.
Saya janji pada diri saya bahwa
saya harus tidur pukul 22.00 dan
saya harus menepati janji tersebut.

bahwa

J8

bahwa

J8

Namun saat aku dan teman-teman
sedang mencari persembunyian,

namun

J9

Kami pergi ke rumah nenek kurang
lebih dua jam karena jarak rumah
paman dan bibi agak jauh.
Penyebab aku kesiangan adalah
karena begadang pada malam hari
dan yang kulakukan pada malam
hari adalah main COC.
Hal yang menyebalkan pun terjadi
yaitu kelompok padus sekolah
Milea tidak mendapatkan tempat
duduk karena terlambat datang.
Saat aku menyebutkan apa lagu
kesukaanku dia terkejut dan
tersenyum karena lagu itu adalah
kesukaannya juga.
Di dalam kendaraan tersebut ada
pengendara yang kesakitan karena
terjepit oleh kemudi kendaraan
tersebut.
Aku sangat senang karena ini
hadiah pertamaku yang diberi
adikku.
Aku pun tidak sabar untuk ke sana
karena hal ini adalah pertama
kalinya untukku.
Tim kami harus berhenti di
peringkat 7 karena kalah telak oleh
tim VnomMralt, juara 1 nasional.
Keluar dari air kakiku terasa perih
karena tergores karang tajam.
Kami berhenti sejenak karena
teman saya sedang membuka
BBM.
Karena saya masih baru pertama
kali naik pesawat, saya tidak tahu
bagaimana caranya.
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10.
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tiba-tiba dari sebuah rumah ada
anjing yang menggonggong dan
mengejar kami.
Setelah itu, kita berangkat ke
setelah itu
TMII.
akan tetapi
Akan tetapi sekitar lima orang
ditunjuk dan disuruh maju oleh
pelatih.
setelah itu
Setelah itu saya keluar dari ruang
kaligrafi dan menuju ke lapangan
berkumpul bersama teman-teman
yang sudah selesai mengikuti
lomba.
setelah itu
Setelah itu kami makan siang di
salah satu restoran tempat paman
saya.
Namun setelah saya berangkat, di
namun
sekolah saya merasa ngantuk berat.
Sesudah itu saya bersama keluarga sesudah itu
menikmati makanan itu.
Setelah itu kita diperbolehkan
setelah itu
untuk memilih teman sekamar.
setelah itu
Setelah itu kami melanjutkan
perjalanan pulang menuju
Yogyakarta.
Setelah itu kami jalan lagi.
setelah itu
Setelah itu saya memberanikan
setelah itu
diri untuk melakukan check-in.

J9
J9

J9

J9

J9
J9
J9
J9

J9
J9
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Tabel 1.10 Koding Data Koherensi Berpenanda Karangan Narasi Siswa
No.

Kode
Data

1.

K. 05

2.

K. 07

3.

K. 10

4.

K. 14

5.

K. 15

6.

K. 16

7.

K. 20

8.

K. 21

9.

K. 23

10.

K. 26

11.

K. 33

12.

K. 34

Data
KOHERENSI KAUSALITAS
Saya senang karena pertama
kali saya bertemu pemain asing
secara live dan langsung
meminta tanda tangan.
Saat audisi aku pun cukup
tegang karena takut tidak
dipilih.
Di dalam bus semua tenang
karena sudah larut malam.
Saya pulang duluan bersama
Kak Firisha karena ada acara
mendadak.
Kami pergi ke rumah nenek
kurang lebih dua jam karena
jarak rumah paman dan bibi
agak jauh.
Penyebab aku kesiangan adalah
karena begadang pada malam
hari dan yang kulakukan pada
malam hari adalah main COC.
Ia bergegas karena sudah ada
janji untuk membantu temanteman mempersiapkan lomba
padus.
Saat aku menyebutkan apa lagu
kesukaanku dia terkejut dan
tersenyum karena lagu itu
adalah kesukaannya juga.
Di dalam kendaraan tersebut
ada pengendara yang kesakitan
karena terjepit oleh kemudi
kendaraan tersebut.
Aku sangat senang karena ini
hadiah pertamaku yang diberi
adikku.
Aku pun tidak sabar untuk ke
sana karena hal ini adalah
pertama kalinya untukku.
Tim kami harus berhenti di
peringkat 7 karena kalah telak
oleh tim VnomMralt, juara 1

Penanda
Koherensi

Kode
Koherensi

karena

K

karena

K

karena

K

karena

K

karena

K

karena

K

karena

K

karena

K

karena

K

karena

K

karena

K

karena

K
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13.

K. 35

14.

K. 36

15.

K. 37

1.

K. 02

2.

K. 07

3.

K. 08

4.

K. 13

5.

K. 16

6.

K. 18

7.

K. 20

8.

K. 21

9.

K. 28

10.

K. 33

11.

K. 34

nasional.
Keluar dari air kakiku terasa
perih karena tergores karang
tajam.
Kami berhenti sejenak karena
teman saya sedang membuka
BBM.
Karena saya masih baru
pertama kali naik pesawat, saya
tidak tahu bagaimana caranya.
KOHERENSI KONTRAS
Namun saat aku dan temanteman sedang mencari
persembunyian, tiba-tiba dari
sebuah rumah ada anjing yang
menggonggong dan mengejar
kami.
Akan tetapi sekitar lima orang
ditunjuk dan disuruh maju oleh
pelatih.
Memang cukup melelahkan,
tapi juga menyenangkan.
Pada saat itu banyak sekali
orang yang mencela, menghina,
dan mencaci aku tapi aku
hanya membalas dengan
senyuman.
Namun setelah saya berangkat,
di sekolah saya merasa ngantuk
berat.
Walaupun aku tidak menang
tapi aku senang sudah turut
meramaikan lomba 17 Agustus.
Semua merasa kecewa karena
hal itu, tetapi tetap memasang
wajah bahagia.
Tapi aku tidak mau karena aku
malu.
Tetapi ternyata saat itu kita
masih harus mempersiapkan
banyak hal sebelum berangkat.
Tetapi saat aku tiba di sana,
kota tersebut tidak seperti yang
kubayangkan melainkan
kebalikannya.
Saya bersama teman, tetapi

karena

K

karena

K

karena

K

namun

L

akan tetapi

L

tapi

L

tapi

L

namun

L

tapi

L

tetapi

L

tapi

L

tetapi

L

tetapi

L

tetapi

L
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12.

K. 35

1.

K. 01

2.

K. 02

3.

K. 03

4.

K. 04

5.

K. 06

6.

K. 07

7.

K. 08

8.

K. 09

9.

K. 10

10.

K. 11

11.

K. 12

12.

K. 14

13.

K. 15

teman saya pulang duluan.
Tapi sampai di sana semuanya
terbayarkan.
KOHERENSI TEMPORAL
Kulihat jam telah menunjukkan
pukul 06.30 WIB.
Pada suatu pagi saat aku kelas
3 SD aku dan teman-temanku
pergi bermain.
Pagi sekali sekitar pukul
04.00 WIB, aku bangun dari
tidur.
Pada saat hari libur, saya
diajak ayah saya pergi ke
pondok dayung tempat di mana
pasukan khusus TNI AL
berlatih yaitu Komando
Pasukan Katak.
Ketika tiba waktunya lomba,
pagi itu semua siswa
berkumpul di lapangan sekolah
dan melakukan PBB.
Pada tanggal 5 aku mengikuti
paduan suara.
Tepatnya hari Selasa
kemarin, aku dan temantemanku mengikuti lomba
paduan suara.
Pada hari Minggu 15 Mei
2016 aku ikut lomba
bulutangkis antarkampung.
Di pagi hari semua sudah siap
untuk pergi ke salah satu objek
di Malang.
Pukul 01.30 WIB kami sampai
di pelabuhan Gilimanuk untuk
menyeberang dari Banyuwangi
ke Bali.
Waktu kelas 3 SMP, Lia
mengikuti perlombaan gerak
jalan antarsekolah.
Saya mulai melukis kaligrafi
pukul 10.00.
Perjalanan dari Jogja ke
Lampung kurang lebih dua
hari dengan menggunakan

tapi

L

pukul 06.30
WIB
pada suatu pagi

M
M

pagi sekali
sekitar pukul
04.00 WIB
pada saat hari
libur

M

pagi itu

M

pada tanggal 5

M

tepatnya hari
Selasa kemarin

M

pada hari
Minggu 15 Mei
2016
pagi hari

M

M

M

pukul 01.30
WIB

M

waktu kelas 3
SMP

M

pukul 10.00

M

kurang lebih dua
hari

M
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mobil.
Kemarin pada tanggal 15 aku
bangun kesiangan.
Sore itu saya bangun tidur
pukul 16.00.
Lomba dimulai pukul 09.00
pagi.
Waktu SMP aku mengikuti
lomba tersebut dengan penuh
kesungguhan.
Pagi-pagi sekitar pukul 06.10
Milea berangkat menuju
sekolah yang jaraknya tidak
jauh dari rumahnya.
Latihan kami berlanjut sampai
satu minggu berturut-turut.
Ada kuda lumping untuk
malam hari, organ untuk siang
hari, dan ada syukuran di pagi
hari.
Kami sekeluarga berangkat dari
rumah malam hari sekitar
pukul 20.00 WIB.
Saya berangkat bersama
keluarga pukul 07.00.
Pagi-pagi sekali saya sudah
berangkat ke sekolah.
Satu tahun yang lalu pada
tanggal 29 Maret 2016, hari itu
adalah hari ulang tahunku.

14.

K. 16

15.

K. 17

16.

K. 18

17.

K. 19

18.

K. 20

19.

K. 21

20.

K. 22

21.

K. 23

22.

K. 24

23.

K. 25

24.

K. 26

25.

K. 27

Lomba itu dimulai pada hari
Sabtu tanggal 15 Oktober.

26.

K. 28

27.

K. 29

28.

K. 31

Setelah itu kami mendatangi
banyak tempat yang ada di Bali
dan menghabiskan waktu di
sana selama 4 hari.
Pada saat malam hari sekitar
jam 7 malam, di sekitar rumah
saya di wilayah Sleman,
Condong Catur, terlihat ada
sebuah mobil terbakar yang
terparkir di depan Gereja
Pantekosta.
Pukul 07.00 pagi kami

kemarin pada
tanggal 15
sore itu, pukul
16.00
pukul 09.00 pagi

M

M

waktu SMP

M

pagi-pagi sekitar
pukul 06.10

M

satu minggu

M

malam hari,
siang hari, pagi
hari

M

malam hari
sekitar pukul
20.00 WIB
pukul 07.00

M

M

pagi-pagi sekali

M

satu tahun yang
lalu pada
tanggal 29
Maret 2016
pada hari Sabtu
tanggal 15
Oktober
selama 4 hari

M

M

M

M

pada saat malam
hari sekitar jam
7 malam

M

pukul 07.00 pagi

M
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29.

K. 32

30.

K. 33

31.

K. 34

32.

K. 35

33.

K. 36

34.

K. 38

1.

K. 01

2.

K. 04

3.

K. 05

4.

K. 14

5.

K. 15

6.

K. 21

7.

K. 22

8.

K. 27

9.

K. 30

10.

K. 31

berangkat dari sekolah menuju
ke Pulau Bali.
Saya dari rumah pukul 08.00
WIB.
Pada pukul 08.00 bus pun
berangkat ke kota tujuan
pertama yaitu ibukota atau
Jakarta.
Selama 4 hari itu saya diajari
bagaimana strategi bermain tim
itu.
Kami menempuh perjalanan
dari Sampang ke pulau itu
sekitar 45 menit.
Saya pulang sekolah pukul
13.14.
Kami mulai berangkat dari
rumah kami sekitar pukul
16.00 WIB.
KOHERENSI
KRONOLOGIS
Aku pun membuka mata lalu
melihat ke arah jam dinding.
Kemudian saya dan ayah saya
menaiki kapal itu.
Kemudian saya pulang
bersama ayah dan makan bubur
di jalan Cikini.
Kemudian masuk ke ruangan
itu dengan perasaan grogi.
Lalu kami kembali lagi di
rumah paman saya setelah
bermalam di rumah nenek.
Kemudian dia langsung
mengajakku untuk berlatih
bersama di studio musik.
Kuambil rangkaian bunga itu
dari baki lalu kukalungkan
padanya.
Aku sholat dulu kemudian
mandi.
Kemudian aku pun
menyentuhnya, memegangnya
dan aku terkena aliran listrik.
Lalu kami pergi ke beberapa
tempat hingga larut malam.

pukul 08.00
WIB
pada pukul
08.00

M
M

selama 4 hari

M

sekitar 45 menit

M

pukul 13.14

M

sekitar pukul
16.00 WIB

M

lalu

N

kemudian

N

kemudian

N

kemudian

N

lalu

N

kemudian

N

lalu

N

kemudian

N

kemudian

N

lalu

N
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11.

K. 35

12.

K. 37

1.

K. 06

2.

K. 14

3.

K. 15

4.

K. 24

5.

K. 28

6.

K. 31

7.
8.

K. 36
K. 37

1.

K. 29

2.

K. 35

Keluargaku pulang ke Surabaya
lalu berlibur ke sebuah pulau
yang berada di Madura, Gili
Labak.
Lalu saya memperhatikan
orang-orang yang ada di sana.
KOHERENSI PERURUTAN
Setelah itu, kita berangkat ke
TMII.
Setelah itu saya keluar dari
ruang kaligrafi dan menuju ke
lapangan berkumpul bersama
teman-teman yang sudah selesai
mengikuti lomba.
Setelah itu kami makan siang
di salah satu restoran tempat
paman saya.
Sesudah itu saya bersama
keluarga menikmati makanan
itu.
Setelah itu kita diperbolehkan
untuk memilih teman sekamar.
Setelah itu kami melanjutkan
perjalanan pulang menuju
Yogyakarta.
Setelah itu kami jalan lagi.
Setelah itu saya memberanikan
diri untuk melakukan check-in.
KOHERENSI INTENSITAS
Orang-orang banyak yang
melihat bahkan ada yang
mengabadikan dengan merekam
dan memfoto kejadian tersebut.
Agak lama memang, bahkan
adik sepupuku sampai mabuk
laut.

lalu

N

lalu

N

setelah itu

O

setelah itu

O

setelah itu

O

sesudah itu

O

setelah itu

O

setelah itu

O

setelah itu
setelah itu

O
O

bahkan

P

bahkan

P
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Tabel 1.11 Koding Data Koherensi Tidak Berpenanda Karangan Narasi Siswa
No.

Kode
Data

1.

K. 09

2.

K. 11

3.

K. 18

4.

K. 22

5.

K. 28

6.

K. 33

7.

K. 35

8.

K. 38

1.

K. 32

Data
KOHERENSI PERINCIAN
Yang mengikuti lomba itu ada
empat desa yaitu Desa Pogung
Lor, Pogung Baru, Pogung
Dalangan, Pogung Rejo.
Selama lima hari kami jalanjalan wisata ke Bali seperti
Sangeh, Pantai Kuta, Pantai
Sanur, Pantai Pandawa,
Tanjung Benua, dan lainlain.
Lomba-lomba yang diikuti
sangat banyak: lomba makan
kerupuk, balap karung,
tarik tambang, dan lain-lain.
Peringatan ulang tahun di
desaku dirayakan dengan
berbagai hal. Ada kuda
lumping untuk malam hari,
organ untuk siang hari, dan
ada syukuran di pagi hari.
Saat itu dari sekolah
memberikan beberapa pilihan
tempat seperti Bali, Surabaya,
Bandung, Jakarta.
Kami pergi ke tiga kota besar
yaitu Jakarta, Bogor, dan
Bandung.
Kakak sepupuku menyewa
perlengkapan snorkling seperti
rompi pelampung, alat bantu
nafas, dan kacamata
menyelam.
Setelah makan siang kami
kembali bermain di Danau
Toba yaitu bermain jetski,
speed boat, dan banana boat.
KOHERENSI PERIAN
Pohon-pohon cemara yang
hijau dan gulungan-gulungan
ombak yang sangat indah
menggembirakan saya dan

Penanda
Koherensi

Kode
Koherensi
Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

R
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2.

K. 33

3.

K. 35

keluarga.
Yang kubayangkan Jakarta
adalah kota yang damai dan
bersih.
Indahnya laut berwarna biru
muda dan jernih sungguh
memanjakan mata.

R

R
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TRIANGULASI DATA

Berikut ini adalah hasil analisis data penelitian Analisis Kohesi dan Koherensi Karangan Narasi Siswa Kelas X Semester I SMA GAMA (Tiga Maret) Yogyakarta Tahun Ajaran 2016/2017 yang sudah divalidasi oleh
ahli atau pakar. Tanda centang () pada kolom “setuju” atau “tidak setuju” menggambarkan penilaian pakar terhadap hasil analisis kohesi dan koherensi pada karangan narasi siswa kelas X semester I SMA GAMA
(Tiga Maret) Yogyakarta tahun ajaran 2016/2017.

A. Jenis Kohesi Leksikal
No.

Kalimat

Jenis Kohesi

Hasil Analisis

Setuju

1.

Sinar itu menyinari wajahku hingga aku terbangun.
Aku pun membuka mata lalu melihat ke arah jam
dinding.
(K. 01)
Pada suatu pagi saat aku kelas 3 SD aku dan
teman-temanku pergi bermain. Aku dan temanteman bermain petak umpet.
(K. 02)
Akhirnya kami sepakat untuk bertemu di SMA
GAMA dan berangkat bersama-sama menuju IKC.
Aku berangkat dari rumah pukul 07.00 WIB.
(K. 03)
Sesudah menyeberang, saya dan ayah makan
terlebih dahulu. Ketika saya sedang makan, saya
melihat prajurit TNI AL yang sedang bermain
bulutangkis.
(K. 04)
Pada waktu itu saya naik delman berkeliling
Monas. Hari itu saya pertama kali ke Monas.
(K. 05)
Ketika tiba waktunya lomba, pagi itu semua siswa
berkumpul di lapangan sekolah dan melakukan
PBB. Setelah melakukan PBB, semua siswa diajak
doa bersama yang dipimpin oleh kepala sekolah.
(K. 06)
Di situ aku mulai tegang dan takut tidak dipilih.
Ternyata aku dipilih dan selama 10 hari kami
latihan paduan suara.
(K. 07)
Kami selalu berlatih setiap hari dengan ditemani
para pelatih. Kami berlatih setiap jam pelajaran
ke-7 sampai kira-kira jam 4 sore.
(K. 08)
Hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 final melawan
desaku Pogung Lor dan Desa Pogung Baru. Aku

Repetisi

Kalimat tersebut mengandung repetisi karena terdapat pengulangan
kata aku.



Repetisi

Kalimat tersebut mengandung repetisi karena terdapat pengulangan
kata aku dan bermain.



Repetisi

Kalimat tersebut mengandung repetisi karena terdapat pengulangan
kata berangkat.



Repetisi

Kalimat tersebut mengandung repetisi karena terdapat pengulangan
kata saya dan makan.



Repetisi

Kalimat tersebut mengandung repetisi karena terdapat pengulangan
kata saya dan Monas.



Repetisi

Kalimat tersebut mengandung repetisi karena terdapat pengulangan
kata semua siswa dan PBB.



Repetisi

Kalimat tersebut mengandung repetisi karena terdapat pengulangan
kata aku dan dipilih.



Repetisi

Kalimat tersebut mengandung repetisi karena terdapat pengulangan
kata kami dan berlatih.



Repetisi

Kalimat tersebut mengandung repetisi karena terdapat pengulangan
kata final.



2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Tidak
Setuju

Keterangan
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

menyiapkan tekad untuk memenangkan babak final
itu.
(K. 09)
Saat berhenti di sebuah masjid, semua
melaksanakan sholat. Setelah sholat kami kembali
masuk ke dalam bus.
(K. 10)
Sebelum berangkat kelas 8 dan kelas 7 harus
kumpul di Lapangan Ganjuran untuk menunggu
bis pariwisatanya datang. Pukul 08.30 bisnya sudah
sampai di Lapangan Ganjuran dan kami
berangkat pukul 09.30.
(K. 11)
Waktu kelas 3 SMP, Lia mengikuti perlombaan
gerak
jalan
antarsekolah.
Setiap
tahun
perlombaan gerak jalan selalu diadakan.
(K. 12)
Pada suatu hari aku bermimpi aku berada di
sebuah panggung besar dan penonton yang penuh
di dalam gedung. Tidak sengaja aku bertemu
dengan seseorang yang menjadi motivatorku.
(K. 13)
Saya mengeluarkan alat-alat untuk kaligrafi. Saya
mulai melukis kaligrafi pukul 10.00.
(K. 14)
Liburan semester beberapa tahun lalu, saya dan
keluarga saya pergi ke Lampung. Perjalanan dari
Jogja ke Lampung kurang lebih dua hari dengan
menggunakan mobil.
(K. 15)
Kemarin pada tanggal 15 aku bangun kesiangan.
Penyebab aku kesiangan adalah karena begadang
pada malam hari dan yang kulakukan pada
malam hari adalah bermain COC.
(K. 16)
Saya pulang dengan rasa bingung bagaimana jika
besok untuk ulangan. Saya takut bila besok tidak
bisa mengerjakan ulangan.
(K. 17)
Anak-anak di desa sangat antusias untuk ikut
lomba. Aku juga mengikuti lomba itu.
(K. 18)
Saya meneliti alat yang akan saya buat
mengorbankan jam belajar sekolah. Walau
mengorbankan jam sekolah, alhamdulillah lolos
sampai tingkat propinsi dan telah merasakan
bagaimana menjadi peneliti.
(K. 19)

Repetisi

Kalimat tersebut mengandung repetisi karena terdapat pengulangan
kata sholat.



Repetisi

Kalimat tersebut mengandung repetisi karena terdapat pengulangan
kata di Lapangan Ganjuran.



Repetisi

Kalimat tersebut mengandung repetisi karena terdapat pengulangan
kata perlombaan gerak jalan.



Repetisi

Kalimat tersebut mengandung repetisi karena terdapat pengulangan
kata aku.



Repetisi

Kalimat tersebut mengandung repetisi karena terdapat pengulangan
kata saya dan kaligrafi.



Repetisi

Kalimat tersebut mengandung repetisi karena terdapat pengulangan
kata saya dan ke Lampung.



Repetisi

Kalimat tersebut mengandung repetisi karena terdapat pengulangan
kata aku, kesiangan, dan pada malam hari.



Repetisi

Kalimat tersebut mengandung repetisi karena terdapat pengulangan
kata saya, besok, dan ulangan.



Repetisi

Kalimat tersebut mengandung repetisi karena terdapat pengulangan
kata lomba.



Repetisi

Kalimat tersebut mengandung repetisi karena terdapat pengulangan
kata saya, mengorbankan, jam, dan sekolah.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Setelah menunggu beberapa lama hal yang
ditunggupun telah tiba yaitu waktu pengumuman.
Ini merupakan waktu yang menegangkan untuk
Milea dan kelompoknya.
(K. 20)
Saat kami memainkan lagu yang kami persiapkan
sebelumnya, tiba-tiba rasa takut dan malu itu
hilang. Kami membawakan lagu tersebut dengan
baik.
(K. 21)
Detak jantungku semakin kencang saat mengetahui
bapak bupati telah sampai dan turun dari mobilnya.
Teman-temanku mulai menari di hadapan bupati
dan aku berdiri di antara mereka.
(K. 22)
Kami berusaha mengangkut korban ke mobil
ambulance. Setelah membantu korban kami
melanjutkan perjalanan.
(K. 23)
Sesudah itu saya bersama keluarga menikmati
makanan itu. Sesudah itu saya bersama keluarga
ganti baju dan mandi.
(K. 24)
Ternyata setelah pengumuman, kami mendapatkan
juara harapan 2. Walaupun dapat harapan 2,
kami tetap bersyukur.
(K. 25)
Dia memberikan hadiah yang pertama kali
untukku. Dia membeli dengan uang jajannya
sendiri.
(K. 26)
Lomba itu dimulai pada hari Sabtu tanggal 15
Oktober. Pada hari Sabtu itu kita semua
diharuskan untuk berangkat ke sekolah pagi-pagi.
(K. 27)
Setelah itu setiap kelas diperbolehkan untuk
memilih tempat dan hasil terbanyak adalah
memilih Bali. Setelah itu kita diperbolehkan
untuk memilih teman sekamar.
(K. 28)
Sekitar 15 menit kemudian tim pemadam
kebakaran dari Yogyakarta pun tiba di tempat
kejadian.
Tim
pemadam
pun
langsung
memadamkan mobil tersebut dengan cepat.
(K. 29)
Pada suatu hari setiap ku pulang sekolah aku selalu
bermain komputer. Tidak siang tidak malam aku
selalu bermain komputer.

Repetisi

Kalimat tersebut mengandung repetisi karena terdapat pengulangan
kata waktu.



Repetisi

Kalimat tersebut mengandung repetisi karena terdapat pengulangan
kata kami dan lagu.



Repetisi

Kalimat tersebut mengandung repetisi karena terdapat pengulangan
kata bupati.



Repetisi

Kalimat tersebut mengandung repetisi karena terdapat pengulangan
kata kami dan korban.



Repetisi

Kalimat tersebut mengandung repetisi karena terdapat pengulangan
kata sesudah itu dan saya bersama keluarga.



Repetisi

Kalimat tersebut mengandung repetisi karena terdapat pengulangan
kata kami dan harapan 2.



Repetisi

Kalimat tersebut mengandung repetisi karena terdapat pengulangan
kata dia.



Repetisi

Kalimat tersebut mengandung repetisi karena terdapat pengulangan
kata pada hari Sabtu.



Repetisi

Kalimat tersebut mengandung repetisi karena terdapat pengulangan
kata setelah itu, diperbolehkan, dan memilih.



Repetisi

Kalimat tersebut mengandung repetisi karena terdapat pengulangan
kata tim pemadam.



Repetisi

Kalimat tersebut mengandung repetisi karena terdapat pengulangan
kata aku selalu bermain komputer.
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

(K. 30)
Lalu kami pergi ke beberapa tempat hingga larut
malam. Setelah selesai mengunjungi beberapa
tempat kami menuju tempat penginapan.
(K. 31)
Di saat perjalanan menuju ke Pantai Goa Cemara
saya bersama keluarga melihat pemandanganpemandangan di pinggir jalan. Saya dari rumah
pukul 08.00 dan saya bersama keluarga sampai
di Pantai Goa Cemara pukul 10.00 WIB.
(K. 32)
Aku tidur lebih cepat. Pada saat pagi aku sudah
bersiap untuk berangkat ke sekolah.
(K. 33)
Pada tanggal 9 Februari 2016 saya sedang bermain
game online. Waktu itu saya bermain cukup lama.
(K. 34)
Keluargaku pulang ke Surabaya lalu berlibur ke
sebuah pulau yang berada di Madura, Gili Labak.
Kami menempuh perjalanan dari Sampang ke
pulau itu sekitar 45 menit.
(K. 35)
Sesampai di sana, kami foto-foto. Setelah itu, kami
jalan lagi.
(K. 36)
Sesampai di Yogya, saya keluar dari bandara
menunggu dijemput oleh kakak saya. Saat kakak
saya datang, saya memanggilnya dan langsung
pulang ke kost kakak saya.
(K. 37)
Kami sangat menikmati keindahan suasana
pemandangan selama perjalanan menuju ke Danau
Toba. Sebelum sampai ke Danau Toba, kami
singgah di salah satu air terjun yaitu Air Terjun
Sigura-gura yang berada di Desa Ponot.
(K. 38)
Putaran pertama kampungku melawan Desa
Pogung Rejo dan alhamdulillah desaku menang.
(K. 09)
Pada saat itu banyak sekali orang yang mencela,
menghina, dan mencaci aku tapi aku hanya
membalas dengan senyuman.
(K. 13)
Masa SMP satu tahun yang lalu sebelum masa
SMA aku mengikuti lomba KIR (Karya Ilmiah
Remaja) tingkat nasional. Waktu SMP aku
mengikuti lomba tersebut dengan penuh

Repetisi

Kalimat tersebut mengandung repetisi karena terdapat pengulangan
kata kami dan beberapa tempat.



Repetisi

Kalimat tersebut mengandung repetisi karena terdapat pengulangan
kata Pantai Goa Cemara, saya bersama keluarga, dan pukul.



Repetisi

Kalimat tersebut mengandung repetisi karena terdapat pengulangan
kata aku.



Repetisi

Kalimat tersebut mengandung repetisi karena terdapat pengulangan
kata saya dan bermain.



Repetisi

Kalimat tersebut mengandung repetisi karena terdapat pengulangan
kata pulau.



Repetisi

Kalimat tersebut mengandung repetisi karena terdapat pengulangan
kata kami.



Repetisi

Kalimat tersebut mengandung repetisi karena terdapat pengulangan
kata saya dan kakak saya.



Repetisi

Kalimat tersebut mengandung repetisi karena terdapat pengulangan
kata kami, Danau Toba, dan air terjun.



Sinonim

Kalimat tersebut mengandung sinonim karena terdapat penggunaan
kata yang maknanya kurang lebih sama yakni kata kampungku dan
desaku.
Kalimat tersebut mengandung sinonim karena terdapat penggunaan
kata yang maknanya kurang lebih sama yakni kata mencela,
menghina, dan mencaci.



Kalimat tersebut mengandung sinonim karena terdapat penggunaan
kata yang maknanya kurang lebih sama yakni kata masa dan waktu.



Sinonim

Sinonim
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42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.
54.

kesungguhan.
(K. 19)
Aku melihat tiga bus yang sudah disiapkan di
dekat sekolah. Aku langsung duduk di sebuah
tempat yang sudah disediakan.
(K. 33)
Waktu itu saya bermain cukup lama. Saat itu
suasana di warnet sangat ramai sampai banyak
yang menunggu.
(K. 34)
Akhirnya aku dan teman-teman berlari ketakutan
sambil berteriak entah dengan perasaan senang
atau sedih.
(K. 02)
Saat UN SMP sudah selesai, saya dan teman-teman
seluruh siswa kelas IX akan berlibur ke Malang
bersama sebagian guru-guru.
(K. 10)
Di sana aku dan teman-teman foto bersama dan itu
sangat menyenangkan. Di sana tidak ada kejadian
yang menyedihkan.
(K. 11)
Dulu aku manggung penonton kosong, sekarang
penuh.
(K. 13)
Perjalanan dari Jogja ke Lampung kurang lebih
dua hari dengan menggunakan mobil. Sesampai di
sana kami disambut oleh paman dan bibi saya.
(K. 15)
Milea sudah ada di sekolah tetapi teman-temannya
masih belum datang. Ia merasa sangat gugup saat
itu. Saat teman-temannya sudah datang ia berusaha
menutupi rasa gugupnya.
(K. 20)
Tidak siang tidak malam aku selalu bermain
komputer.
(K. 30)
Pada saat pagi aku sudah bersiap untuk berangkat
ke sekolah dan pada pukul 07.00 tiba di sekolah.
(K. 33)
Orang tersebut bertanya, “Sudah berapa lama Adik
bermain game ini?” Saya menjawab, “Saya baru
dua bulan bermain game ini.”
(K. 34)
Di situ ada jalan ke kanan dan ke kiri.
(K. 36)
Setelah menunggu beberapa menit, pesawat yang

Sinonim

Kalimat tersebut mengandung sinonim karena terdapat penggunaan
kata yang maknanya kurang lebih sama yakni kata disiapkan dan
disediakan.



Sinonim

Kalimat tersebut mengandung sinonim karena terdapat penggunaan
kata yang maknanya kurang lebih sama yakni kata waktu dan saat.



Antonim

Kalimat tersebut mengandung antonim karena terdapat penggunaan
kata yang maknanya berlawanan yakni kata senang dan sedih.



Antonim

Kalimat tersebut mengandung antonim karena terdapat penggunaan
kata yang maknanya berlawanan yakni kata seluruh dan sebagian.



Antonim

Kalimat tersebut mengandung antonim karena terdapat penggunaan
kata yang maknanya berlawanan yakni kata menyenangkan dan
menyedihkan.



Antonim

Kalimat tersebut mengandung antonim karena terdapat penggunaan
kata yang maknanya berlawanan yakni kata dulu dan sekarang;
kosong dan penuh.
Kalimat tersebut mengandung antonim karena terdapat penggunaan
kata yang maknanya berlawanan yakni kata kurang dan lebih;
paman dan bibi.



Antonim

Kalimat tersebut mengandung antonim karena terdapat penggunaan
kata yang maknanya berlawanan yakni kata belum dan sudah.



Antonim

Kalimat tersebut mengandung antonim karena terdapat penggunaan
kata yang maknanya berlawanan yakni kata siang dan malam.



Antonim

Kalimat tersebut mengandung antonim karena terdapat penggunaan
kata yang maknanya berlawanan yakni kata berangkat dan tiba.



Antonim

Kalimat tersebut mengandung antonim karena terdapat penggunaan
kata yang maknanya berlawanan yakni kata lama dan baru.



Antonim

Kalimat tersebut mengandung antonim karena terdapat penggunaan
kata yang maknanya berlawanan yakni kata ke kanan dan ke kiri.
Kalimat tersebut mengandung antonim karena terdapat penggunaan



Antonim

Antonim
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55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.
62.

63.

64.

65.

akan saya naiki datang lalu saya masuk ke
pesawat. Sesampai di Yogya saya keluar dari
bandara menunggu dijemput oleh kakak saya.
(K. 37)
Selesai sholat subuh berjamaah kami langsung
sarapan pagi dan mencari hotel. Setelah
mendapatkan hotel, kami langsung bergegas
melanjutkan perjalanan kami menuju Pulau
Samosir.
(K. 38)

kata yang maknanya berlawanan yakni kata masuk dan keluar.

Antonim

Kalimat tersebut mengandung antonim karena terdapat penggunaan
kata yang maknanya berlawanan yakni kata mencari dan
mendapatkan.



Yang mengikuti lomba itu ada empat desa yaitu
Desa Pogung Lor, Pogung Baru, Pogung
Dalangan, Pogung Rejo.
(K. 09)
Lomba-lomba yang diikuti sangat banyak: lomba
makan kerupuk, balap karung, tarik tambang,
dan lain-lain.
(K. 18)
Orang-orang banyak yang melihat bahkan ada yang
mengabadikan dengan merekam dan memfoto
kejadian tersebut.
(K. 29)
Kami pergi ke tiga kota besar yaitu Jakarta,
Bogor, dan Bandung.
(K. 33)
Kakak
sepupuku
menyewa
perlengkapan
snorkling seperti rompi pelampung, alat bantu
nafas, dan kacamata menyelam.
(K. 35)

Hiponim

Kalimat tersebut mengandung hiponim karena terdapat penggunaan
kata yang memiliki hubungan bagian atau isi yakni desa dengan
Pogung Lor, Pogung Baru, Pogung Dalangan, Pogung Rejo.



Hiponim

Kalimat tersebut mengandung hiponim karena terdapat penggunaan
kata yang memiliki hubungan bagian atau isi yakni lomba dengan
makan kerupuk, balap karung, tarik tambang.



Hiponim

Kalimat tersebut mengandung hiponim karena terdapat penggunaan
kata yang memiliki hubungan bagian atau isi yakni mengabadikan
dengan merekam, memfoto.



Hiponim

Kalimat tersebut mengandung hiponim karena terdapat penggunaan
kata yang memiliki hubungan bagian atau isi yakni kota besar
dengan Jakarta, Bogor, Bandung.
Kalimat tersebut mengandung hiponim karena terdapat penggunaan
kata yang memiliki hubungan bagian atau isi yakni perlengkapan
snorkling dengan rompi pelampung, alat bantu nafas, kacamata
menyelam.



Nanti, besok, dan seterusnya aku akan terkenal.
(K. 13)
Kemudian
aku
pun
menyentuhnya,
memegangnya dan aku terkena aliran listrik.
(K. 30)

Kolokasi

Kalimat tersebut mengandung kolokasi karena terdapat penggunaan
kata nanti, besok, seterusnya yang digunakan secara berdampingan.
Kalimat tersebut mengandung kolokasi karena terdapat penggunaan
kata menyentuhnya dan memegangnya yang digunakan secara
berdampingan.



Sinar itu menyinari wajahku hingga aku
terbangun.
(K. 01)
Pada waktu itu, saya dipanggil untuk mengikuti
acara perlombaan Sains yang diadakan di TMII.
Setiap hari sebelum lomba, diadakan bimbingan
tambahan yang diadakan di sekolah.
(K. 06)
Kami selalu berlatih setiap hari dengan ditemani
para pelatih.
(K. 08)

Ekuivalensi

Kalimat tersebut mengandung ekuivalensi karena terdapat
penggunaan kata sinar dan menyinari yang memiliki hubungan
kesepadanan satu sama lain.
Kalimat tersebut mengandung ekuivalensi karena terdapat
penggunaan kata perlombaan dan lomba yang memiliki hubungan
kesepadanan satu sama lain.



Kalimat tersebut mengandung ekuivalensi karena terdapat
penggunaan kata berlatih dan pelatih yang memiliki hubungan
kesepadanan satu sama lain.



Hiponim

Kolokasi

Ekuivalensi

Ekuivalensi
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66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

Putaran pertama kampungku melawan Desa
Pogung Rejo dan alhamdulillah desaku menang.
Putaran kedua Pogung Dalangan melawan Pogung
Baru dan Pogung Baru memenangkan putaran
kedua ini.
(K. 09)
Setelah
waktu
selesai
saya
langsung
mengumpulkan kertas lukisan kaligrafi. Setelah
itu saya keluar dari ruang kaligrafi dan menuju ke
lapangan berkumpul bersama teman-teman yang
sudah selesai mengikuti lomba.
(K. 14)
Anak-anak di desa sangat antusias untuk ikut
lomba. Aku juga mengikuti lomba itu.
(K. 18)
Saya meneliti alat yang akan saya buat
mengorbankan jam belajar sekolah. Walau
mengorbankan jam sekolah, alhamdulillah lolos
sampai tingkat propinsi dan telah merasakan
bagaimana menjadi peneliti.
(K. 19)
Guru tariku lupa kalau harus ada anak
berpasangan untuk membawa baki bunga dan
mengalungkan pada bupati. Kita bingung siapa
yang menjadi pasangan.
(K. 22)
Di saat kita sampai pada setengah perjalanan, kami
melihat suatu kejadian. Tepat berada di depan
kendaraan kami telah terjadi tabrakan.
(K. 23)
Setelah sampai di kecamatan kami pun
mendapatkan urutan ke-4 untuk menyanyikan lagu
yang sudah dipilih pelatih kami. Setelah urutan
kami tiba, kami pun mulai bernyanyi di depan
banyak orang.
(K. 25)
Saat itu dari sekolah memberikan beberapa pilihan
tempat seperti Bali, Surabaya, Bandung, Jakarta.
Setelah itu setiap kelas diperbolehkan untuk
memilih tempat dan hasil terbanyak adalah
memilih Bali.
(K. 28)
Tim pemadam pun langsung memadamkan mobil
tersebut dengan cepat.
(K. 29)
Di saat perjalanan menuju ke Pantai Goa Cemara
saya bersama keluarga melihat pemandanganpemandangan di pinggir jalan.

Ekuivalensi

Kalimat tersebut mengandung ekuivalensi karena terdapat
penggunaan kata menang dan memenangkan yang memiliki
hubungan kesepadanan satu sama lain.



Ekuivalensi

Kalimat tersebut mengandung ekuivalensi karena terdapat
penggunaan kata mengumpulkan dan berkumpul yang memiliki
hubungan kesepadanan satu sama lain.



Ekuivalensi

Kalimat tersebut mengandung ekuivalensi karena terdapat
penggunaan kata ikut dan mengikuti yang memiliki hubungan
kesepadanan satu sama lain.
Kalimat tersebut mengandung ekuivalensi karena terdapat
penggunaan kata meneliti dan peneliti yang memiliki hubungan
kesepadanan satu sama lain.



Ekuivalensi

Kalimat tersebut mengandung ekuivalensi karena terdapat
penggunaan kata berpasangan dan pasangan yang memiliki
hubungan kesepadanan satu sama lain.



Ekuivalensi

Kalimat tersebut mengandung ekuivalensi karena terdapat
penggunaan kata kejadian dan terjadi yang memiliki hubungan
kesepadanan satu sama lain.



Ekuivalensi

Kalimat tersebut mengandung ekuivalensi karena terdapat
penggunaan kata menyanyikan dan bernyanyi yang memiliki
hubungan kesepadanan satu sama lain.



Ekuivalensi

Kalimat tersebut mengandung ekuivalensi karena terdapat
penggunaan kata pilihan dan memilih yang memiliki hubungan
kesepadanan satu sama lain.



Ekuivalensi

Kalimat tersebut mengandung ekuivalensi karena terdapat
penggunaan kata pemadam dan memadamkan yang memiliki
hubungan kesepadanan satu sama lain.
Kalimat tersebut mengandung ekuivalensi karena terdapat
penggunaan kata perjalanan dan jalan yang memiliki hubungan
kesepadanan satu sama lain.



Ekuivalensi

Ekuivalensi
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76.

77.

(K. 32)
Pada saat malam menjelang keberangkatan study
tour aku melakukan persiapan yang matang seperti
menyiapkan bekal dan lain-lainnya.
(K. 33)
Pada hari selanjutnya orang tersebut mendatangi
saya dan mengajak saya untuk ikut turnamen game.
Pertamanya saya masih canggung untuk mengikuti
turnamen tersebut.
(K. 34)

Ekuivalensi

Kalimat tersebut mengandung ekuivalensi karena terdapat
penggunaan kata persiapan dan menyiapkan yang memiliki
hubungan kesepadanan satu sama lain.



Ekuivalensi

Kalimat tersebut mengandung ekuivalensi karena terdapat
penggunaan kata ikut dan mengikuti yang memiliki hubungan
kesepadanan satu sama lain.



B. Jenis Kohesi Gramatikal
No.

Kalimat

Jenis Kohesi

Hasil Analisis

Setuju

1.

Dengan cepat aku melompat dari tempat tidurku
menuju kamar mandi.
(K. 01)
Namun saat aku dan teman-teman sedang mencari
persembunyian, tiba-tiba dari sebuah rumah ada
anjing yang menggonggong dan mengejar kami.
(K. 02)
Ketika aku tiba di SMA GAMA teman-teman
sudah menungguku. Kami berangkat bersamasama menuju IKC pukul 07.30 WIB.
(K. 03)
Pada saat menyeberang ombak di lautan sangatlah
besar sampai kapal yang saya naiki bergetar.
(K. 04)
Pada waktu itu saya naik delman berkeliling
Monas.
(K. 05)
Pada waktu itu, saya dipanggil untuk mengikuti
acara perlombaan Sains yang diadakan di TMII.
(K. 06)
Di situ aku mulai tegang dan takut tidak dipilih.
(K. 07)

Referensi
(Kata Ganti
Persona)
Referensi
(Kata Ganti
Persona)

Kalimat tersebut menggunakan kata ganti persona aku sebagai
penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada orang.
Kalimat tersebut menggunakan kata ganti persona kami sebagai
penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada orang.



Referensi
(Kata Ganti
Persona)

Kalimat tersebut menggunakan kata ganti persona kami sebagai
penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada orang.



Referensi
(Kata Ganti
Persona)
Referensi
(Kata Ganti
Persona)
Referensi
(Kata Ganti
Persona)
Referensi
(Kata Ganti
Persona)
Referensi
(Kata Ganti
Persona)

Kalimat tersebut menggunakan kata ganti persona saya sebagai
penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada orang.
Kalimat tersebut menggunakan kata ganti persona saya sebagai
penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada orang.
Kalimat tersebut menggunakan kata ganti persona saya sebagai
penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada orang.
Kalimat tersebut menggunakan kata ganti persona aku sebagai
penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada orang.
Kalimat tersebut menggunakan kata ganti persona kami sebagai
penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada orang.



Referensi
(Kata Ganti
Persona)
Referensi

Kalimat tersebut menggunakan kata ganti persona aku sebagai
penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada orang.
Kalimat tersebut menggunakan kata ganti persona kami sebagai



2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Tepatnya hari Selasa kemarin aku dan temantemanku mengikuti lomba paduan suara. Kami
selalu berlatih setiap hari dengan ditemani para
pelatih.
(K. 08)
Aku menyiapkan tekad untuk memenangkan babak
final itu.
(K. 09)
Setelah sholat kami kembali masuk ke dalam bus.










Tidak
Setuju

Keterangan
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(K. 10)
11.

12.

13.

14.

15.

Pukul 08.30 bisnya sudah sampai di Lapangan
Ganjuran dan kami berangkat pukul 09.30.
(K. 11)
Tidak sengaja aku bertemu dengan seseorang yang
menjadi motivatorku. Saat itu aku bercerita tentang
mimpiku dan dia menjawab ”Chase Your Wildest
Dream” yang artinya “Kejarlah Mimpi Terliarmu”.
(K. 13)
Saya mulai melukis kaligrafi pukul 10.00.
(K. 14)
Sesampai di sana kami disambut oleh paman dan
bibi saya.
(K. 15)
Kemarin pada tanggal 15 aku bangun kesiangan.
(K. 16)

16.

Sore itu saya bangun tidur pukul 16.00.
(K. 17)

17.

Walaupun aku tidak menang tapi aku senang
sudah turut meramaikan lomba 17 Agustus.
(K. 18)
Masa SMP satu tahun yang lalu sebelum masa
SMA aku mengikuti lomba KIR (Karya Ilmiah
Remaja) tingkat nasional.
(K. 19)
Pagi-pagi sekitar pukul 06.10 Milea berangkat
menuju sekolah yang jaraknya tidak jauh dari
rumahnya. Ia bergegas karena sudah ada janji
untuk membantu teman-teman mempersiapkan
lomba padus.
(K. 20)
Di depan sebuah studio musik, kami membaca
sebuah selebaran tentang parade musik band.
(K. 21)
Teman-temanku mulai menari di hadapan bupati
dan aku berdiri di antara mereka.
(K. 22)
Saya memperkirakan perjalanan menuju tujuan
sekitar 2-3 jam.
(K. 23)
Pada suatu hari saya bersama keluarga berlibur ke
wisata kolam renang yang bernama Jogja Bay.
(K. 24)
Pagi-pagi sekali saya sudah berangkat ke sekolah.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

(Kata Ganti
Persona)
Referensi
(Kata Ganti
Persona)
Referensi
(Kata Ganti
Persona)

penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada orang.
Kalimat tersebut menggunakan kata ganti persona kami sebagai
penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada orang.
Kalimat tersebut menggunakan kata ganti persona dia sebagai
penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada orang.

Referensi
(Kata Ganti
Persona)
Referensi
(Kata Ganti
Persona)
Referensi
(Kata Ganti
Persona)
Referensi
(Kata Ganti
Persona)
Referensi
(Kata Ganti
Persona)
Referensi
(Kata Ganti
Persona)

Kalimat tersebut menggunakan kata ganti persona saya sebagai
penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada orang.
Kalimat tersebut menggunakan kata ganti persona kami sebagai
penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada orang.
Kalimat tersebut menggunakan kata ganti persona aku sebagai
penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada orang.
Kalimat tersebut menggunakan kata ganti persona saya sebagai
penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada orang.
Kalimat tersebut menggunakan kata ganti persona aku sebagai
penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada orang.
Kalimat tersebut menggunakan kata ganti persona aku sebagai
penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada orang.



Referensi
(Kata Ganti
Persona)

Kalimat tersebut menggunakan kata ganti persona ia sebagai
penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada orang.



Referensi
(Kata Ganti
Persona)
Referensi
(Kata Ganti
Persona)
Referensi
(Kata Ganti
Persona)
Referensi
(Kata Ganti
Persona)
Referensi

Kalimat tersebut menggunakan kata ganti persona kami sebagai
penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada orang.
Kalimat tersebut menggunakan kata ganti persona mereka sebagai
penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada orang.
Kalimat tersebut menggunakan kata ganti persona saya sebagai
penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada orang.
Kalimat tersebut menggunakan kata ganti persona saya sebagai
penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada orang.
Kalimat tersebut menggunakan kata ganti persona saya sebagai
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(K. 25)
25.

26.

27.

28.

29.

Yang istimewa di umurku yang ke-15 tahun ini
adalah adikku. Dia memberikan hadiah yang
pertama kali untukku.
(K. 26)
Pada bulan Oktober yang lalu, aku dan temanteman mengikuti lomba nasid tingkat kecamatan.
(K. 27)
Pada saat aku SMP tepatnya saat aku kelas 8,
sekolahku merencanakan study tour.
(K. 28)
Saya juga tidak mengabadikan dengan merekam
atau memfoto-foto keadaan yang sangat mencekam
di sana.
(K. 29)
Aku tidak pernah sehari tanpa bermain komputer.
(K. 30)

30.

Di dalam bus aku bercanda dengan teman-teman.
(K. 31)

31.

Pada suatu ketika saya bersama keluarga berlibur
ke Pantai Goa Cemara.
(K. 32)
Pada saat malam menjelang keberangkatan study
tour aku melakukan persiapan yang matang seperti
menyiapkan bekal dan lain- lainnya.
(K. 33)
Pada tanggal 9 Februari 2016, saya sedang bermain
game online.
(K. 34)
Aku melihat ribuan karang berwarna-warni dan
ikan kecil yang beraneka ragam.
(K. 35)
Kami menelusuri jalan yang tidak pernah kami
lewati.
(K. 36)
Setelah itu saya memberanikan diri untuk
melakukan check-in.
(K. 37)
Kami menempuh perjalanan selama 45 menit dari
pelabuhan Danau Toba.
(K. 38)

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Sinar itu menyinari wajahku hingga aku terbangun.
(K. 01)

(Kata Ganti
Persona)
Referensi
(Kata Ganti
Persona)

penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada orang.
Kalimat tersebut menggunakan kata ganti persona dia sebagai
penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada orang.

Referensi
(Kata Ganti
Persona)
Referensi
(Kata Ganti
Persona)
Referensi
(Kata Ganti
Persona)

Kalimat tersebut menggunakan kata
penanda untuk menggantikan kata
menunjuk pada orang.
Kalimat tersebut menggunakan kata
penanda untuk menggantikan kata
menunjuk pada orang.
Kalimat tersebut menggunakan kata
penanda untuk menggantikan kata
menunjuk pada orang.

Referensi
(Kata Ganti
Persona)
Referensi
(Kata Ganti
Persona)
Referensi
(Kata Ganti
Persona)
Referensi
(Kata Ganti
Persona)

Kalimat tersebut menggunakan kata
penanda untuk menggantikan kata
menunjuk pada orang.
Kalimat tersebut menggunakan kata
penanda untuk menggantikan kata
menunjuk pada orang.
Kalimat tersebut menggunakan kata
penanda untuk menggantikan kata
menunjuk pada orang.
Kalimat tersebut menggunakan kata
penanda untuk menggantikan kata
menunjuk pada orang.



ganti persona aku sebagai
atau kelompok kata yang



ganti persona aku sebagai
atau kelompok kata yang



ganti persona saya sebagai
atau kelompok kata yang



ganti persona aku sebagai
atau kelompok kata yang



ganti persona aku sebagai
atau kelompok kata yang



ganti persona saya sebagai
atau kelompok kata yang



ganti persona aku sebagai
atau kelompok kata yang



Referensi
(Kata Ganti
Persona)
Referensi
(Kata Ganti
Persona)
Referensi
(Kata Ganti
Persona)
Referensi
(Kata Ganti
Persona)
Referensi
(Kata Ganti
Persona)

Kalimat tersebut menggunakan kata ganti persona saya sebagai
penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada orang.
Kalimat tersebut menggunakan kata ganti persona aku sebagai
penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada orang.
Kalimat tersebut menggunakan kata ganti persona kami sebagai
penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada orang.
Kalimat tersebut menggunakan kata ganti persona saya sebagai
penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada orang.
Kalimat tersebut menggunakan kata ganti persona kami sebagai
penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada orang.



Referensi
(Kata Ganti
Penunjuk)

Kalimat tersebut menggunakan kata ganti penunjuk itu sebagai
penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada sesuatu misalnya tempat.
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39.

Untungnya anjing itu kembali ke rumahnya.
(K. 02)

40.

Di IKC ini akan diadakan DIANPINSAT.
(K. 03)

41.

Waktu tempuh saya ke sana adalah 1 jam 15 menit.
(K. 04)

42.

Hari itu saya pertama kali ke Monas.
(K. 05)

43.

Ketika tiba waktunya lomba, pagi itu semua siswa
berkumpul di lapangan sekolah dan melakukan
PBB.
(K. 06)
Di situ aku mulai tegang dan takut tidak dipilih.
(K. 07)

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

Yang mengikuti lomba itu ada empat desa yaitu
Desa Pogung Lor, Pogung Baru, Pogung Dalangan,
Pogung Rejo.
(K. 09)
Semua siswa sangat senang berkunjung ke tempat
itu, begitu pun guru-guru.
(K. 10)
Di sana tidak ada kejadian yang menyedihkan.
(K. 11)
Lia sangat bersyukur, usaha yang Lia lakukan
selama ini membawa hasil yang baik.
(K. 12)
Saat itu aku bahagia sekali, apa yang aku impikan
tercapai.
(K. 13)
Di sana sangat ramai sekali.
(K. 14)
Sesampai di sana kami disambut oleh paman dan
bibi saya.
(K. 15)
Sore itu saya bangun tidur pukul 16.00.
(K. 17)

53.

Aku juga mengikuti lomba itu.
(K. 18)

54.

Sesampainya di sana, guru pendamping mendaftar

Referensi
(Kata Ganti
Penunjuk)
Referensi
(Kata Ganti
Penunjuk)
Referensi
(Kata Ganti
Penunjuk)
Referensi
(Kata Ganti
Penunjuk)
Referensi
(Kata Ganti
Penunjuk)

Kalimat tersebut menggunakan kata ganti penunjuk itu sebagai
penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada sesuatu misalnya tempat.
Kalimat tersebut menggunakan kata ganti penunjuk ini sebagai
penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada sesuatu misalnya tempat.
Kalimat tersebut menggunakan kata ganti penunjuk ke sana sebagai
penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada sesuatu misalnya tempat.
Kalimat tersebut menggunakan kata ganti penunjuk itu sebagai
penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada sesuatu misalnya tempat.
Kalimat tersebut menggunakan kata ganti penunjuk itu sebagai
penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada sesuatu misalnya tempat.



Referensi
(Kata Ganti
Penunjuk)
Referensi
(Kata Ganti
Penunjuk)

Kalimat tersebut menggunakan kata ganti penunjuk di situ sebagai
penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada sesuatu misalnya tempat.
Kalimat tersebut menggunakan kata ganti penunjuk itu sebagai
penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada sesuatu misalnya tempat.



Referensi
(Kata Ganti
Penunjuk)
Referensi
(Kata Ganti
Penunjuk)
Referensi
(Kata Ganti
Penunjuk)
Referensi
(Kata Ganti
Penunjuk)
Referensi
(Kata Ganti
Penunjuk)
Referensi
(Kata Ganti
Penunjuk)
Referensi
(Kata Ganti
Penunjuk)
Referensi
(Kata Ganti
Penunjuk)
Referensi

Kalimat tersebut menggunakan kata ganti penunjuk itu sebagai
penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada sesuatu misalnya tempat.
Kalimat tersebut menggunakan kata ganti penunjuk di sana sebagai
penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada sesuatu misalnya tempat.
Kalimat tersebut menggunakan kata ganti penunjuk ini sebagai
penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada sesuatu misalnya tempat.
Kalimat tersebut menggunakan kata ganti penunjuk itu sebagai
penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada sesuatu misalnya tempat.
Kalimat tersebut menggunakan kata ganti penunjuk di sana sebagai
penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada sesuatu misalnya tempat.
Kalimat tersebut menggunakan kata ganti penunjuk di sana sebagai
penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada sesuatu misalnya tempat.
Kalimat tersebut menggunakan kata ganti penunjuk itu sebagai
penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada sesuatu misalnya tempat.
Kalimat tersebut menggunakan kata ganti penunjuk itu sebagai
penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada sesuatu misalnya tempat.
Kalimat tersebut menggunakan kata ganti penunjuk di sana sebagai
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55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

ulang.
(K. 20)
Saat aku menyebutkan apa lagu kesukaanku dia
terkejut dan tersenyum karena lagu itu adalah
kesukaannya juga.
(K. 21)
Kuambil rangkaian bunga itu dari baki lalu
kukalungkan padanya.
(K. 22)
Sayangnya kejadian itu, dari beberapa kendaraan
yang lewat tidak ada sama sekali yang berusaha
untuk mengevakuasi korban kecelakaan.
(K. 23)
Sesudah itu saya memasuki air ombak itu.
(K. 24)
Satu tahun yang lalu pada tanggal 29 Maret 2016,
hari itu adalah hari ulang tahunku.
(K. 26)
Lomba itu dimulai pada hari Sabtu tanggal 15
Oktober.
(K. 27)
Setelah itu kami mendatangi banyak tempat yang
ada di Bali dan menghabiskan waktu di sana
selama 4 hari.
(K. 28)
Mobil itu harus ditempatkan di sana terlebih
dahulu sebelum diambil oleh pihak kepolisian.
(K. 29)
Di sana aku sangat menikmatinya.
(K. 31)
Saat saya sampai di sana saya bersama keluarga
langsung menuju ke pinggir pantai.
(K. 32)
Aku pun tidak sabar untuk ke sana karena hal ini
adalah pertama kalinya untukku.
(K. 33)
Selama 4 hari itu saya diajari bagaimana strategi
bermain tim itu.
(K. 34)
Kami menempuh perjalanan dari Sampang ke pulau
itu sekitar 45 menit.
(K. 35)
Sesampai di sana, kami foto-foto.
(K. 36)
Sesampai di sana saya mengucapkan salam

(Kata Ganti
Penunjuk)
Referensi
(Kata Ganti
Penunjuk)

penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada sesuatu misalnya tempat.
Kalimat tersebut menggunakan kata ganti penunjuk itu sebagai
penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada sesuatu misalnya tempat.

Referensi
(Kata Ganti
Penunjuk)
Referensi
(Kata Ganti
Penunjuk)

Kalimat tersebut menggunakan kata ganti
penanda untuk menggantikan kata atau
menunjuk pada sesuatu misalnya tempat.
Kalimat tersebut menggunakan kata ganti
penanda untuk menggantikan kata atau
menunjuk pada sesuatu misalnya tempat.



penunjuk itu sebagai
kelompok kata yang



penunjuk itu sebagai
kelompok kata yang



Referensi
(Kata Ganti
Penunjuk)
Referensi
(Kata Ganti
Penunjuk)
Referensi
(Kata Ganti
Penunjuk)
Referensi
(Kata Ganti
Penunjuk)

Kalimat tersebut menggunakan kata ganti penunjuk itu sebagai
penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada sesuatu misalnya tempat.
Kalimat tersebut menggunakan kata ganti penunjuk itu sebagai
penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada sesuatu misalnya tempat.
Kalimat tersebut menggunakan kata ganti penunjuk itu sebagai
penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada sesuatu misalnya tempat.
Kalimat tersebut menggunakan kata ganti penunjuk di sana sebagai
penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada sesuatu misalnya tempat.



Referensi
(Kata Ganti
Penunjuk)
Referensi
(Kata Ganti
Penunjuk)
Referensi
(Kata Ganti
Penunjuk)
Referensi
(Kata Ganti
Penunjuk)
Referensi
(Kata Ganti
Penunjuk)
Referensi
(Kata Ganti
Penunjuk)
Referensi
(Kata Ganti
Penunjuk)
Referensi

Kalimat tersebut menggunakan kata ganti penunjuk itu dan di sana
sebagai penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada sesuatu misalnya tempat.
Kalimat tersebut menggunakan kata ganti penunjuk di sana sebagai
penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada sesuatu misalnya tempat.
Kalimat tersebut menggunakan kata ganti penunjuk di sana sebagai
penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada sesuatu misalnya tempat.
Kalimat tersebut menggunakan kata ganti penunjuk ke sana sebagai
penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada sesuatu misalnya tempat.
Kalimat tersebut menggunakan kata ganti penunjuk itu sebagai
penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada sesuatu misalnya tempat.
Kalimat tersebut menggunakan kata ganti penunjuk itu sebagai
penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada sesuatu misalnya tempat.
Kalimat tersebut menggunakan kata ganti penunjuk di sana sebagai
penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada sesuatu misalnya tempat.
Kalimat tersebut menggunakan kata ganti penunjuk di sana sebagai
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perpisahan kepada keluarga saya.
(K. 37)

(Kata Ganti
Penunjuk)

penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada sesuatu misalnya tempat.

70.

Kami seperti artis-artis papan atas.
(K. 21)
Tak semua orang mendapatkan kesempatan yang
serupa denganku.
(K. 22)

Kalimat tersebut menggunakan kata ganti komparatif seperti
sebagai penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada sesuatu yang dibandingkan.
Kalimat tersebut menggunakan kata ganti komparatif serupa
sebagai penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada sesuatu yang dibandingkan.



71.

Referensi
(Kata Ganti
Komparatif)
Referensi
(Kata Ganti
Komparatif)

72.

Dengan cepat aku melompat dari tempat tidurku
menuju kamar mandi.
(K. 01)
Pada suatu pagi saat aku kelas 3 SD aku dan temantemanku pergi bermain.
(K. 02)
Ketika aku tiba di SMA GAMA teman-teman
sudah menungguku.
(K. 03)
Hal yang mengesankan di TMII saya kalah pada
babak ke-4, dan teman seperjuanganku kalah dulu
dari aku.
(K. 06)
Tepatnya hari Selasa kemarin, aku dan temantemanku mengikuti lomba paduan suara.
(K. 08)
Putaran pertama kampungku melawan Desa
Pogung Rejo dan alhamdulillah desaku menang.
(K. 09)
Meskipun pertama kalinya, Lia berusaha akan
memberikan yang terbaik dan membawa nama
sekolahnya.
(K. 12)
Tidak sengaja aku bertemu dengan seseorang yang
menjadi motivatorku.
(K. 13)
Setelah beberapa saat, aku dipanggil dan temantemanku juga untuk maju ke depan.
(K. 18)
Ini merupakan waktu yang menegangkan untuk
Milea dan kelompoknya.
(K. 20)
Dia bertanya padaku tentang lagu kesukaanku.
(K. 21)

Referensi
(Kata Ganti
Empunya)
Referensi
(Kata Ganti
Empunya)
Referensi
(Kata Ganti
Empunya)
Referensi
(Kata Ganti
Empunya)

Kalimat tersebut menggunakan
penanda untuk menggantikan
menunjuk pada kepemilikan.
Kalimat tersebut menggunakan
penanda untuk menggantikan
menunjuk pada kepemilikan.
Kalimat tersebut menggunakan
penanda untuk menggantikan
menunjuk pada kepemilikan.
Kalimat tersebut menggunakan
penanda untuk menggantikan
menunjuk pada kepemilikan.

kata ganti empunya -ku sebagai
kata atau kelompok kata yang



kata ganti empunya -ku sebagai
kata atau kelompok kata yang



kata ganti empunya -ku sebagai
kata atau kelompok kata yang



kata ganti empunya -ku sebagai
kata atau kelompok kata yang



Referensi
(Kata Ganti
Empunya)
Referensi
(Kata Ganti
Empunya)
Referensi
(Kata Ganti
Empunya)

Kalimat tersebut menggunakan
penanda untuk menggantikan
menunjuk pada kepemilikan.
Kalimat tersebut menggunakan
penanda untuk menggantikan
menunjuk pada kepemilikan.
Kalimat tersebut menggunakan
penanda untuk menggantikan
menunjuk pada kepemilikan.

kata ganti empunya -ku sebagai
kata atau kelompok kata yang



kata ganti empunya -ku sebagai
kata atau kelompok kata yang



kata ganti empunya -nya sebagai
kata atau kelompok kata yang



Referensi
(Kata Ganti
Empunya)
Referensi
(Kata Ganti
Empunya)
Referensi
(Kata Ganti
Empunya)
Referensi
(Kata Ganti
Empunya)
Referensi
(Kata Ganti
Empunya)

Kalimat tersebut menggunakan
penanda untuk menggantikan
menunjuk pada kepemilikan.
Kalimat tersebut menggunakan
penanda untuk menggantikan
menunjuk pada kepemilikan.
Kalimat tersebut menggunakan
penanda untuk menggantikan
menunjuk pada kepemilikan.
Kalimat tersebut menggunakan
penanda untuk menggantikan
menunjuk pada kepemilikan.
Kalimat tersebut menggunakan
penanda untuk menggantikan
menunjuk pada kepemilikan.

kata ganti empunya -ku sebagai
kata atau kelompok kata yang
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kata atau kelompok kata yang
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kata ganti empunya -nya sebagai
kata atau kelompok kata yang



73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

Sungguh baru kali ini aku memberikan kalungan
bunga pada bupati dan berfoto dengannya.
(K. 22)
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84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

Setelah kami menepikan kendaraan, kami berusaha
untuk
mengevakuasi
korban
dari
dalam
kendaraannya.
(K. 23)
Dia membeli dengan uang jajannya sendiri.
(K. 26)
Setelah terbakar, banyak orang yang melihat mobil
itu lebih dekat dan memegangnya termasuk saya.
(K. 29)
Aku pun melakukan segala cara untuk
mendapatkannya.
(K. 30)
Tahun lalu saat aku masih SMP, sekolahku
mengadakan study tour ke Pulau Dewata, Bali.
(K. 31)
Pada saat aku masih SMP kelas VIII lebih tepatnya
satu setengah tahun yang lalu, sekolahku
mengadakan study tour.
(K. 33)
Akhirnya, aku dan keempat saudara sepupuku
menyelam tidak terlalu dalam.
(K. 35)
Saat kakak saya datang, saya memanggilnya dan
langsung pulang ke kost kakak saya.
(K. 37)

Referensi
(Kata Ganti
Empunya)

Kalimat tersebut menggunakan kata ganti empunya -nya sebagai
penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada kepemilikan.



Referensi
(Kata Ganti
Empunya)
Referensi
(Kata Ganti
Empunya)
Referensi
(Kata Ganti
Empunya)
Referensi
(Kata Ganti
Empunya)
Referensi
(Kata Ganti
Empunya)
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penanda untuk menggantikan
menunjuk pada kepemilikan.
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penanda untuk menggantikan
menunjuk pada kepemilikan.
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menunjuk pada kepemilikan.
Kalimat tersebut menggunakan
penanda untuk menggantikan
menunjuk pada kepemilikan.
Kalimat tersebut menggunakan
penanda untuk menggantikan
menunjuk pada kepemilikan.

kata ganti empunya -nya sebagai
kata atau kelompok kata yang
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kata atau kelompok kata yang
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kata atau kelompok kata yang



kata ganti empunya -ku sebagai
kata atau kelompok kata yang



Referensi
(Kata Ganti
Empunya)
Referensi
(Kata Ganti
Empunya)

Kalimat tersebut menggunakan
penanda untuk menggantikan
menunjuk pada kepemilikan.
Kalimat tersebut menggunakan
penanda untuk menggantikan
menunjuk pada kepemilikan.

kata ganti empunya -ku sebagai
kata atau kelompok kata yang



kata ganti empunya -nya sebagai
kata atau kelompok kata yang



92.

Orang tersebut bertanya, “Sudah berapa lama Adik
bermain game ini?”
(K. 34)

Referensi
(Kata Ganti
Penanya)

Kalimat tersebut menggunakan kata ganti penanya berapa sebagai
penanda untuk menanyakan jumlah.



93.

Di tempat ini banyak materi-materi yang diberikan
oleh para pengurus IKC tersebut.
(K. 03)

Referensi
(Kata Ganti
Tak Tentu)



94.

Kami selalu berlatih setiap hari dengan ditemani
para pelatih.
(K. 08)

Referensi
(Kata Ganti
Tak Tentu)

95.

Sesampai di hotel semua masuk ke dalam masingmasing kamar.
(K. 10)

Referensi
(Kata Ganti
Tak Tentu)

96.

Tidak sengaja aku bertemu dengan seseorang yang
menjadi motivatorku.
(K. 13)

Referensi
(Kata Ganti
Tak Tentu)

97.

Liburan semester beberapa tahun lalu, saya dan

Referensi

Kalimat tersebut menggunakan kata ganti tak tentu para sebagai
penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada sebutan terhadap sesuatu yang tidak jelas atau tidak
pasti.
Kalimat tersebut menggunakan kata ganti tak tentu para sebagai
penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada sebutan terhadap sesuatu yang tidak jelas atau tidak
pasti.
Kalimat tersebut menggunakan kata ganti tak tentu masing-masing
sebagai penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada sebutan terhadap sesuatu yang tidak jelas atau tidak
pasti.
Kalimat tersebut menggunakan kata ganti tak tentu seseorang
sebagai penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada sebutan terhadap sesuatu yang tidak jelas atau tidak
pasti.
Kalimat tersebut menggunakan kata ganti tak tentu beberapa
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keluarga saya pergi ke Lampung.
(K. 15)

(Kata Ganti
Tak Tentu)

98.

Setelah beberapa saat, aku dipanggil dan temantemanku juga untuk maju ke depan.
(K. 18)

Referensi
(Kata Ganti
Tak Tentu)

99.

Setelah menunggu beberapa lama, hal yang
ditunggupun telah tiba yaitu waktu pengumuman.
(K. 20)

Referensi
(Kata Ganti
Tak Tentu)

100. Sayangnya kejadian itu, dari beberapa kendaraan
yang lewat tidak ada sama sekali yang berusaha
untuk mengevakuasi korban kecelakaan.
(K. 23)
101. Saat itu dari sekolah memberikan beberapa pilihan
tempat seperti Bali, Surabaya, Bandung, Jakarta.
(K. 28)

Referensi
(Kata Ganti
Tak Tentu)

102. Lalu kami pergi ke beberapa tempat hingga larut
malam.
(K. 31)

Referensi
(Kata Ganti
Tak Tentu)

103. Setelah teman saya pulang, komputer di samping
saya pun dipakai seseorang, tetapi orang tersebut
tidak bermain melainkan melihat saya bermain.
(K. 34)
104. Setelah menunggu beberapa menit, pesawat yang
akan saya naiki datang.
(K. 37)

Referensi
(Kata Ganti
Tak Tentu)

105. Di tempat ini banyak materi-materi yang diberikan
oleh para pengurus IKC tersebut.
(K. 03)
106. Sesudah makan saya melihat latihan tembak TNI
yang sangat bagus, dan saya melihat latihan renang
Kopaska yang tangan dan kakinya terikat, dan saya
melihat latihan fisik yang melewati berbagai
macam rintangan. Sesudah melihat itu semua saya
pun pulang.
(K. 04)
107. Setiap hari sebelum lomba, diadakan bimbingan
tambahan yang diadakan di sekolah. Hal ini
bertujuan agar siswa yang ikut lomba lebih fokus
terhadap bidang lomba itu sendiri.
(K. 06)
108. Saya janji pada diri saya bahwa saya harus tidur

Substitusi

Referensi
(Kata Ganti
Tak Tentu)

Referensi
(Kata Ganti
Tak Tentu)

sebagai penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada sebutan terhadap sesuatu yang tidak jelas atau tidak
pasti.
Kalimat tersebut menggunakan kata ganti tak tentu beberapa
sebagai penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada sebutan terhadap sesuatu yang tidak jelas atau tidak
pasti.
Kalimat tersebut menggunakan kata ganti tak tentu beberapa
sebagai penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada sebutan terhadap sesuatu yang tidak jelas atau tidak
pasti.
Kalimat tersebut menggunakan kata ganti tak tentu beberapa
sebagai penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada sebutan terhadap sesuatu yang tidak jelas atau tidak
pasti.
Kalimat tersebut menggunakan kata ganti tak tentu beberapa
sebagai penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada sebutan terhadap sesuatu yang tidak jelas atau tidak
pasti.
Kalimat tersebut menggunakan kata ganti tak tentu beberapa
sebagai penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada sebutan terhadap sesuatu yang tidak jelas atau tidak
pasti.
Kalimat tersebut menggunakan kata ganti tak tentu seseorang
sebagai penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada sebutan terhadap sesuatu yang tidak jelas atau tidak
pasti.
Kalimat tersebut menggunakan kata ganti tak tentu beberapa
sebagai penanda untuk menggantikan kata atau kelompok kata yang
menunjuk pada sebutan terhadap sesuatu yang tidak jelas atau tidak
pasti.















terdapat
terhadap



terdapat
terhadap



Substitusi

Kalimat tersebut mengandung substitusi karena terdapat
penggunaan kata hal ini yang menggantikan sebutan terhadap
sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya.



Substitusi

Kalimat



Substitusi

Kalimat tersebut mengandung substitusi karena
penggunaan kata tersebut yang menggantikan sebutan
sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya.
Kalimat tersebut mengandung substitusi karena
penggunaan kata itu semua yang menggantikan sebutan
sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya.

tersebut

mengandung

substitusi

karena

terdapat
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109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

pukul 22.00 dan saya harus menepati janji
tersebut.
(K. 16)
Masa SMP satu tahun yang lalu sebelum masa
SMA aku mengikuti lomba KIR (Karya Ilmiah
Remaja) tingkat nasional. Waktu SMP aku
mengikuti lomba tersebut dengan penuh
kesungguhan.
(K. 19)
Hal yang menyebalkan pun terjadi yaitu kelompok
padus sekolah Milea tidak mendapatkan tempat
duduk karena terlambat datang. Semua merasa
kecewa karena hal itu tetapi tetap memasang wajah
bahagia.
(K. 20)
Di depan sebuah studio musik, kami membaca
sebuah selebaran tentang parade musik band.
Temanku tertarik dan mengajak ikut berpartisipasi
dalam lomba tersebut.
(K. 21)
Setelah kami menepikan kendaraan, kami berusaha
untuk
mengevakuasi
korban
dari
dalam
kendaraannya. Saat kami ingin membuka pintu
kendaraan tersebut ternyata terkunci.
(K. 23)
Pada saat malam hari sekitar jam 7 malam, di
sekitar rumah saya di wilayah Sleman, Condong
Catur, terlihat ada sebuah mobil terbakar yang
terparkir di depan Gereja Pantekosta. Keadaan di
sana sangat ramai. Orang-orang banyak yang
melihat bahkan ada yang mengabadikan dengan
merekam dan memfoto kejadian tersebut.
(K. 29)
Aku tidak pernah sehari tanpa bermain komputer.
Pertama kali aku mengenalnya dari teman.
Peristiwa tersebut adalah pertama kalinya aku
mengetahuinya.
(K. 30)
Yang kubayangkan Jakarta adalah kota yang damai
dan bersih. Tetapi saat aku tiba di sana, kota
tersebut tidak seperti yang kubayangkan
melainkan kebalikannya.
(K. 33)
Setelah teman saya pulang, komputer di samping
saya pun dipakai seseorang, tetapi orang tersebut
tidak bermain melainkan melihat saya bermain.
(K. 34)
Sebelum sampai ke Danau Toba, kami singgah di

penggunaan kata tersebut yang menggantikan sebutan terhadap
sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya.
Substitusi

Kalimat tersebut mengandung substitusi karena terdapat
penggunaan kata tersebut yang menggantikan sebutan terhadap
sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya.



Substitusi

Kalimat tersebut mengandung substitusi karena terdapat
penggunaan kata hal itu yang menggantikan sebutan terhadap
sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya.



Substitusi

Kalimat tersebut mengandung substitusi karena terdapat
penggunaan kata tersebut yang menggantikan sebutan terhadap
sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya.
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penggunaan kata tersebut yang menggantikan sebutan terhadap
sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya.



Substitusi

Kalimat tersebut mengandung substitusi karena terdapat
penggunaan kata tersebut yang menggantikan sebutan terhadap
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Kalimat tersebut mengandung substitusi karena terdapat
penggunaan kata tersebut yang menggantikan sebutan terhadap
sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya.



Substitusi

Kalimat tersebut mengandung substitusi karena terdapat
penggunaan kata tersebut yang menggantikan sebutan terhadap
sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya.



Substitusi

Kalimat tersebut mengandung substitusi karena terdapat
penggunaan kata tersebut yang menggantikan sebutan terhadap
sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya.



Substitusi

Kalimat



tersebut

mengandung

substitusi

karena

terdapat
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salah satu air terjun yaitu Air Terjun Sigura-gura
yang berada di Desa Ponot. Kami beristirahat di air
terjun tersebut untuk menghilangkan rasa lelah
kami selama perjalanan ke Danau Toba.
(K. 38)

penggunaan kata tersebut yang menggantikan sebutan terhadap
sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya.

118. Aku pun membuka mata lalu Ø melihat ke arah jam
dinding.
(K. 01)
119. Saat audisi aku pun cukup tegang karena Ø takut
tidak dipilih.
(K. 07)
120. Saya dan teman-teman semua asyik di dalam bus,
Ø bernyanyi dan menari bersama.
(K. 10)

Elipsis

121. Pada hari terakhir Ø membeli oleh-oleh.
(K. 11)

Elipsis

122. Meskipun Ø sakit, Lia tetap mengikuti lomba.
(K. 12)

Elipsis

123. Dulu aku manggung penonton kosong, sekarang Ø
penuh.
(K. 13)
124. Ketika saya masuk dengan teman-teman, saya
diarahkan ke ruang lomba kaligrafi. Kemudian Ø
masuk ke ruangan itu dengan perasaan grogi.
(K. 14)

Elipsis

125. Setelah itu kami makan siang di salah satu restoran
tempat paman saya. Selesai makan Ø kami kembali
ke rumah paman saya.
(K. 15)
126. Ø baru ingat jika hari itu ada les.
(K. 17)

Elipsis

127. Aku mengikuti lomba makan kerupuk dan temanteman sebayaku juga ikut Ø.
(K. 18)

Elipsis

128. Walau mengorbankan jam sekolah, alhamdulillah Ø
lolos sampai tingkat propinsi dan telah merasakan
bagaimana menjadi peneliti.
(K. 19)
129. Hal yang menyebalkan pun terjadi yaitu kelompok
padus sekolah Milea tidak mendapatkan tempat
duduk karena Ø terlambat datang.

Elipsis

Elipsis

Elipsis

Elipsis

Elipsis

Elipsis

Kalimat tersebut mengandung elipsis karena terdapat penghilangan
kata aku di mana bentuk aslinya kalimatnya adalah: Aku pun
membuka mata lalu aku melihat ke arah jam dinding.
Kalimat tersebut mengandung elipsis karena terdapat penghilangan
kata aku di mana bentuk aslinya kalimatnya adalah: Saat audisi aku
pun cukup tegang karena aku takut tidak dipilih.
Kalimat tersebut mengandung elipsis karena terdapat penghilangan
kata kami di mana bentuk aslinya kalimatnya adalah: Saya dan
teman-teman semua asyik di dalam bus, kami bernyanyi dan menari
bersama.
Kalimat tersebut mengandung elipsis karena terdapat penghilangan
kata kami di mana bentuk aslinya kalimatnya adalah: Pada hari
terakhir kami membeli oleh-oleh.
Kalimat tersebut mengandung elipsis karena terdapat penghilangan
kata Lia di mana bentuk aslinya kalimatnya adalah: Meskipun Lia
sakit, Lia tetap mengikuti lomba.
Kalimat tersebut mengandung elipsis karena terdapat penghilangan
kata penonton di mana bentuk aslinya kalimatnya adalah: Dulu aku
manggung penonton kosong, sekarang penonton penuh.
Kalimat tersebut mengandung elipsis karena terdapat penghilangan
kata saya di mana bentuk aslinya kalimatnya adalah: Ketika saya
masuk dengan teman-teman, saya diarahkan ke ruang lomba
kaligrafi. Kemudian saya masuk ke ruangan itu dengan perasaan
grogi.
Kalimat tersebut mengandung elipsis karena terdapat penghilangan
kata siang di mana bentuk aslinya kalimatnya adalah: Setelah itu
kami makan siang di salah satu restoran tempat paman saya. Selesai
makan siang kami kembali ke rumah paman saya.
Kalimat tersebut mengandung elipsis karena terdapat penghilangan
kata saya di mana bentuk aslinya kalimatnya adalah: saya baru
ingat jika hari itu ada les.
Kalimat tersebut mengandung elipsis karena terdapat penghilangan
kata lomba makan kerupuk di mana bentuk aslinya kalimatnya
adalah: Aku mengikuti lomba makan kerupuk dan teman-teman
sebayaku juga ikut lomba makan kerupuk.
Kalimat tersebut mengandung elipsis karena terdapat penghilangan
kata saya di mana bentuk aslinya kalimatnya adalah: Walau
mengorbankan jam sekolah, alhamdulillah saya lolos sampai
tingkat propinsi dan telah merasakan bagaimana menjadi peneliti.
Kalimat tersebut mengandung elipsis karena terdapat penghilangan
kata kelompok padus sekolah Milea / mereka di mana bentuk
aslinya kalimatnya adalah: Hal yang menyebalkan pun terjadi yaitu
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(K. 20)
130. Saat aku menyebutkan apa lagu kesukaanku dia
terkejut dan tersenyum karena lagu itu adalah Ø
kesukaannya juga.
(K. 21)
131. Kuambil rangkaian bunga itu dari baki lalu
kukalungkan Ø padanya.
(K. 22)

Elipsis

132. Sayangnya kejadian itu, dari beberapa kendaraan
yang lewat tidak ada sama sekali yang berusaha
untuk mengevakuasi korban kecelakaan. Akhirnya
kami memutuskan untuk mengevakuasi korban Ø.
(K. 23)

Elipsis

133. Sesudah memasuki wilayah kolam renang itu, saya
membeli loker untuk menyimpan barang-barang.
Sesudah menyimpan Ø dan sesudah ganti baju,
saya bersama keluarga berenang di prosotan.
(K. 24)

Elipsis

134. Ternyata setelah pengumuman kami mendapatkan
juara harapan 2. Walaupun dapat Ø harapan 2, kami
tetap bersyukur.
(K. 25)
135. Dia membeli Ø dengan uang jajannya sendiri.
(K. 26)

Elipsis

136. Aku sholat dulu kemudian Ø mandi.
(K. 27)

Elipsis

137. Setelah itu kami mendatangi banyak tempat yang
ada di Bali dan Ø menghabiskan waktu di sana
selama 4 hari.
(K. 28)
138. Sekitar 15 menit kemudian tim pemadam
kebakaran dari Yogyakarta pun tiba di tempat
kejadian. Tim pemadam Ø pun langsung
memadamkan mobil tersebut dengan cepat.
(K. 29)
139. Setelah Ø selesai mengunjungi beberapa tempat,
kami menuju tempat penginapan.
(K. 31)

Elipsis

140. Saya Ø dari rumah pukul 08.00 WIB.
(K. 32)

Elipsis

Elipsis

Elipsis

Elipsis

Elipsis

kelompok padus sekolah Milea tidak mendapatkan tempat duduk
karena mereka terlambat datang.
Kalimat tersebut mengandung elipsis karena terdapat penghilangan
kata lagu di mana bentuk aslinya kalimatnya adalah: Saat aku
menyebutkan apa lagu kesukaanku dia terkejut dan tersenyum
karena lagu itu adalah lagu kesukaannya juga.
Kalimat tersebut mengandung elipsis karena terdapat penghilangan
kata rangkaian bunga itu di mana bentuk aslinya kalimatnya
adalah: Kuambil rangkaian bunga itu dari baki lalu kukalungkan
rangkaian bunga itu padanya.
Kalimat tersebut mengandung elipsis karena terdapat penghilangan
kata kecelakaan di mana bentuk aslinya kalimatnya adalah:
Sayangnya kejadian itu, dari beberapa kendaraan yang lewat tidak
ada sama sekali yang berusaha untuk mengevakuasi korban
kecelakaan. Akhirnya kami memutuskan untuk mengevakuasi
korban kecelakaan.
Kalimat tersebut mengandung elipsis karena terdapat penghilangan
kata barang-barang di mana bentuk aslinya kalimatnya adalah:
Sesudah memasuki wilayah kolam renang itu, saya membeli loker
untuk menyimpan barang-barang. Sesudah menyimpan barangbarang dan sesudah ganti baju, saya bersama keluarga berenang di
prosotan.
Kalimat tersebut mengandung elipsis karena terdapat penghilangan
kata juara di mana bentuk aslinya kalimatnya adalah: Ternyata
setelah pengumuman kami mendapatkan juara harapan 2.
Walaupun dapat juara harapan 2, kami tetap bersyukur.
Kalimat tersebut mengandung elipsis karena terdapat penghilangan
kata hadiah itu di mana bentuk aslinya kalimatnya adalah: Dia
membeli hadiah itu dengan uang jajannya sendiri.
Kalimat tersebut mengandung elipsis karena terdapat penghilangan
kata aku di mana bentuk aslinya kalimatnya adalah: Aku sholat
dulu kemudian aku mandi.
Kalimat tersebut mengandung elipsis karena terdapat penghilangan
kata kami di mana bentuk aslinya kalimatnya adalah: Setelah itu
kami mendatangi banyak tempat yang ada di Bali dan kami
menghabiskan waktu di sana selama 4 hari.
Kalimat tersebut mengandung elipsis karena terdapat penghilangan
kata kebakaran di mana bentuk aslinya kalimatnya adalah: Sekitar
15 menit kemudian tim pemadam kebakaran dari Yogyakarta pun
tiba di tempat kejadian. Tim pemadam kebakaran pun langsung
memadamkan mobil tersebut dengan cepat.
Kalimat tersebut mengandung elipsis karena terdapat penghilangan
kata kami di mana bentuk aslinya kalimatnya adalah: Setelah kami
selesai mengunjungi beberapa tempat, kami menuju tempat
penginapan.
Kalimat tersebut mengandung elipsis karena terdapat penghilangan
kata berangkat di mana bentuk aslinya kalimatnya adalah: Saya
berangkat dari rumah pukul 08.00 WIB.
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Kalimat tersebut mengandung elipsis karena terdapat penghilangan
kata aku di mana bentuk aslinya kalimatnya adalah: Pada pukul
07.00 aku tiba di sekolah.
Kalimat tersebut mengandung elipsis karena terdapat penghilangan
kata orang di mana bentuk aslinya kalimatnya adalah: Saat itu
suasana di warnet sangat ramai sampai banyak orang yang
menunggu.
Kalimat tersebut mengandung elipsis karena terdapat penghilangan
kata hewan itu di mana bentuk aslinya kalimatnya adalah: Aku
berhati-hati dengan hewan itu meskipun hewan itu sangat unik.
Kalimat tersebut mengandung elipsis karena terdapat penghilangan
kata kami di mana bentuk aslinya kalimatnya adalah: Kami
ketakutan lalu kami pulang menuju arah pulang.
Kalimat tersebut mengandung elipsis karena terdapat penghilangan
kata naik pesawat di mana bentuk aslinya kalimatnya adalah:
Karena saya masih baru pertama kali naik pesawat, saya tidak tahu
bagaimana caranya naik pesawat.
Kalimat tersebut mengandung elipsis karena terdapat penghilangan
kata kami di mana bentuk aslinya kalimatnya adalah: Setelah kami
mendapatkan hotel, kami langsung bergegas ingin melanjutkan
perjalanan kami menuju Pulau Samosir.



Konjungsi
Koordinatif
Penambahan
Konjungsi
Koordinatif
Penambahan
Konjungsi
Koordinatif
Penambahan

Kalimat tersebut menggunakan konjungsi koordinatif penambahan
yakni dan yang menandai adanya hubungan penambahan antara
klausa pertama dengan klausa kedua.
Kalimat tersebut menggunakan konjungsi koordinatif penambahan
yakni dan yang menandai adanya hubungan penambahan antara
klausa pertama dengan klausa kedua.
Kalimat tersebut menggunakan konjungsi koordinatif penambahan
yakni dan yang menandai adanya hubungan penambahan antara
klausa pertama dengan klausa kedua.



Konjungsi
Koordinatif
Penambahan
Konjungsi
Koordinatif
Penambahan

Kalimat tersebut menggunakan konjungsi koordinatif penambahan
yakni dan yang menandai adanya hubungan penambahan antara
klausa pertama dengan klausa kedua.
Kalimat tersebut menggunakan konjungsi koordinatif penambahan
yakni dan yang menandai adanya hubungan penambahan antara
klausa pertama dengan klausa kedua.



Konjungsi
Koordinatif
Penambahan

Kalimat tersebut menggunakan konjungsi koordinatif penambahan
yakni dan yang menandai adanya hubungan penambahan antara
klausa pertama dengan klausa kedua.



Konjungsi
Koordinatif
Penambahan
Konjungsi
Koordinatif

Kalimat tersebut menggunakan konjungsi koordinatif penambahan
yakni dan yang menandai adanya hubungan penambahan antara
klausa pertama dengan klausa kedua.
Kalimat tersebut menggunakan konjungsi koordinatif penambahan
yakni dan yang menandai adanya hubungan penambahan antara



141. Pada pukul 07.00 Ø tiba di sekolah.
(K. 33)

Elipsis

142. Saat itu suasana di warnet sangat ramai sampai
banyak Ø yang menunggu.
(K. 34)

Elipsis

143. Aku berhati-hati dengan hewan itu meskipun Ø
sangat unik.
(K. 35)
144. Kami ketakutan lalu Ø pulang menuju arah pulang.
(K. 36)

Elipsis

145. Karena saya masih baru pertama kali naik pesawat,
saya tidak tahu bagaimana caranya Ø.
(K. 37)

Elipsis

146. Setelah Ø mendapatkan hotel, kami langsung
bergegas ingin melanjutkan perjalanan kami
menuju Pulau Samosir.
(K. 38)

Elipsis

147. Aku dan teman-teman bermain petak umpet.
(K. 02)
148. Akhirnya kami sepakat untuk bertemu di SMA
GAMA dan berangkat bersama-sama menuju IKC.
(K. 03)
149. Sesampainya saya di sana, saya dan ayah saya
harus menyeberang terlebih dahulu dengan
menggunakan kapal yang telah disediakan.
(K. 04)
150. Kemudian saya pulang bersama ayah dan makan
bubur di Jalan Cikini.
(K. 05)
151. Ketika tiba waktunya lomba, pagi itu semua siswa
berkumpul di lapangan sekolah dan melakukan
PBB.
(K. 06)
152. Saat kami semua dipilih, pelatih melakukan audisi
dan ditanya siapa yang siap mengikuti paduan suara
dan siapa yang belum siap.
(K. 07)
153. Tepatnya hari Selasa kemarin, aku dan temantemanku mengikuti lomba paduan suara.
(K. 08)
154. Aku pun bangga bisa mewakili desaku dan bisa
menjuarainya.

Elipsis
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(K. 09)
155. Saya dan teman-teman semua asyik di dalam bus.
(K. 10)
156. Sebelum berangkat kelas 8 dan kelas 7 harus
kumpul di Lapangan Ganjuran untuk menunggu bis
pariwisatanya datang.
(K. 11)
157. Meskipun pertama kalinya, Lia berusaha akan
memberikan yang terbaik dan membawa nama
sekolahnya.
(K. 12)
158. Pada suatu hari aku bermimpi aku berada di sebuah
panggung besar dan penonton yang penuh di dalam
gedung.
(K. 13)
159. Saya dan teman-teman SMA GAMA mengikuti
lomba bermacam-macam.
(K. 14)
160. Kami sampai di Jogja dengan semangat dan
gembira.
(K. 15)
161. Penyebab aku kesiangan adalah karena begadang
pada malam hari dan yang kulakukan pada malam
hari adalah main COC.
(K. 16)
162. Saya bergegas mandi dan menyiapkan semuanya.
(K. 17)
163. Aku dan temanku mendaftar lomba makan
kerupuk.
(K. 18)
164. Walau saya tidak bisa masuk SMAN di Jogja,
orang tua saya tetap menyemangati saya sampai
besok saya lulus SMA dan melanjutkan sekolah di
sekolah kejuruan tinggi.
(K. 19)
165. Ini merupakan waktu yang menegangkan untuk
Milea dan kelompoknya.
(K. 20)
166. Saat kami memainkan lagu yang kami persiapkan
sebelumnya, tiba-tiba rasa takut dan malu itu
hilang.
(K. 21)
167. Detak jantungku semakin kencang saat mengetahui
bapak bupati telah sampai dan turun dari mobilnya.
(K. 22)
168. Pada suatu hari saya dan keluarga ingin berlibur ke

Penambahan
Konjungsi
Koordinatif
Penambahan
Konjungsi
Koordinatif
Penambahan

klausa pertama dengan klausa kedua.
Kalimat tersebut menggunakan konjungsi koordinatif penambahan
yakni dan yang menandai adanya hubungan penambahan antara
klausa pertama dengan klausa kedua.
Kalimat tersebut menggunakan konjungsi koordinatif penambahan
yakni dan yang menandai adanya hubungan penambahan antara
klausa pertama dengan klausa kedua.

Konjungsi
Koordinatif
Penambahan

Kalimat tersebut menggunakan konjungsi koordinatif penambahan
yakni dan yang menandai adanya hubungan penambahan antara
klausa pertama dengan klausa kedua.



Konjungsi
Koordinatif
Penambahan

Kalimat tersebut menggunakan konjungsi koordinatif penambahan
yakni dan yang menandai adanya hubungan penambahan antara
klausa pertama dengan klausa kedua.



Konjungsi
Koordinatif
Penambahan
Konjungsi
Koordinatif
Penambahan
Konjungsi
Koordinatif
Penambahan

Kalimat tersebut menggunakan konjungsi koordinatif penambahan
yakni dan yang menandai adanya hubungan penambahan antara
klausa pertama dengan klausa kedua.
Kalimat tersebut menggunakan konjungsi koordinatif penambahan
yakni dan yang menandai adanya hubungan penambahan antara
klausa pertama dengan klausa kedua.
Kalimat tersebut menggunakan konjungsi koordinatif penambahan
yakni dan yang menandai adanya hubungan penambahan antara
klausa pertama dengan klausa kedua.



Konjungsi
Koordinatif
Penambahan
Konjungsi
Koordinatif
Penambahan
Konjungsi
Koordinatif
Penambahan

Kalimat tersebut menggunakan konjungsi koordinatif penambahan
yakni dan yang menandai adanya hubungan penambahan antara
klausa pertama dengan klausa kedua.
Kalimat tersebut menggunakan konjungsi koordinatif penambahan
yakni dan yang menandai adanya hubungan penambahan antara
klausa pertama dengan klausa kedua.
Kalimat tersebut menggunakan konjungsi koordinatif penambahan
yakni dan yang menandai adanya hubungan penambahan antara
klausa pertama dengan klausa kedua.



Konjungsi
Koordinatif
Penambahan
Konjungsi
Koordinatif
Penambahan

Kalimat tersebut menggunakan konjungsi koordinatif penambahan
yakni dan yang menandai adanya hubungan penambahan antara
klausa pertama dengan klausa kedua.
Kalimat tersebut menggunakan konjungsi koordinatif penambahan
yakni dan yang menandai adanya hubungan penambahan antara
klausa pertama dengan klausa kedua.



Konjungsi
Koordinatif
Penambahan
Konjungsi

Kalimat tersebut menggunakan konjungsi koordinatif penambahan
yakni dan yang menandai adanya hubungan penambahan antara
klausa pertama dengan klausa kedua.
Kalimat tersebut menggunakan konjungsi koordinatif penambahan
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169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

181.

Kota Lautan Api atau Bandung.
(K. 23)
Sesudah itu saya perlahan-lahan mencoba prosotan
yang tinggi dan menyeramkan itu.
(K. 24)
Setelah sampai di sekolah, saya dan teman-teman
mengikuti latihan bersama.
(K. 25)
Ayah dan ibuku memberi aku hadiah seperti ulang
tahunku yang tahun lalu.
(K. 26)
Pada bulan Oktober yang lalu, aku dan temanteman mengikuti lomba nasid tingkat kecamatan.
(K. 27)
Setelah itu setiap kelas diperbolehkan untuk
memilih tempat dan hasil terbanyak adalah
memilih Bali.
(K. 28)
Orang-orang banyak yang melihat bahkan ada yang
mengabadikan dengan merekam dan memfoto
kejadian tersebut.
(K. 29)
Pohon-pohon cemara yang hijau dan gulungangulungan
ombak
yang
sangat
indah
menggembirakan saya dan keluarga.
(K. 32)
Yang kubayangkan Jakarta adalah kota yang damai
dan bersih.
(K. 33)
Pada hari selanjutnya orang tersebut mendatangi
saya dan mengajak saya untuk ikut turnamen game
online.
(K. 34)
Aku melihat ribuan karang berwarna-warni dan
ikan kecil yang beraneka ragam.
(K. 35)
Suatu hari, ketika hari sekolah, tepatnya hari Sabtu,
saya dan teman saya ingin jalan-jalan.
(K. 36)
Saat kakak saya datang, saya memanggilnya dan
langsung pulang ke kost kakak saya.
(K. 37)
Setelah menikmati keindahan kembang api
tersebut, saya dan sembilan teman saya mandi di
Danau Toba tersebut sekitar pukul 01.00 WIB.
(K. 38)

182. Pada suatu hari saya dan keluarga ingin berlibur ke

Koordinatif
Penambahan
Konjungsi
Koordinatif
Penambahan
Konjungsi
Koordinatif
Penambahan
Konjungsi
Koordinatif
Penambahan
Konjungsi
Koordinatif
Penambahan
Konjungsi
Koordinatif
Penambahan

yakni dan yang menandai adanya hubungan penambahan antara
klausa pertama dengan klausa kedua.
Kalimat tersebut menggunakan konjungsi koordinatif penambahan
yakni dan yang menandai adanya hubungan penambahan antara
klausa pertama dengan klausa kedua.
Kalimat tersebut menggunakan konjungsi koordinatif penambahan
yakni dan yang menandai adanya hubungan penambahan antara
klausa pertama dengan klausa kedua.
Kalimat tersebut menggunakan konjungsi koordinatif penambahan
yakni dan yang menandai adanya hubungan penambahan antara
klausa pertama dengan klausa kedua.
Kalimat tersebut menggunakan konjungsi koordinatif penambahan
yakni dan yang menandai adanya hubungan penambahan antara
klausa pertama dengan klausa kedua.
Kalimat tersebut menggunakan konjungsi koordinatif penambahan
yakni dan yang menandai adanya hubungan penambahan antara
klausa pertama dengan klausa kedua.

Konjungsi
Koordinatif
Penambahan

Kalimat tersebut menggunakan konjungsi koordinatif penambahan
yakni dan yang menandai adanya hubungan penambahan antara
klausa pertama dengan klausa kedua.



Konjungsi
Koordinatif
Penambahan

Kalimat tersebut menggunakan konjungsi koordinatif penambahan
yakni dan yang menandai adanya hubungan penambahan antara
klausa pertama dengan klausa kedua.



Konjungsi
Koordinatif
Penambahan
Konjungsi
Koordinatif
Penambahan

Kalimat tersebut menggunakan konjungsi koordinatif penambahan
yakni dan yang menandai adanya hubungan penambahan antara
klausa pertama dengan klausa kedua.
Kalimat tersebut menggunakan konjungsi koordinatif penambahan
yakni dan yang menandai adanya hubungan penambahan antara
klausa pertama dengan klausa kedua.



Konjungsi
Koordinatif
Penambahan
Konjungsi
Koordinatif
Penambahan
Konjungsi
Koordinatif
Penambahan
Konjungsi
Koordinatif
Penambahan

Kalimat tersebut menggunakan konjungsi koordinatif penambahan
yakni dan yang menandai adanya hubungan penambahan antara
klausa pertama dengan klausa kedua.
Kalimat tersebut menggunakan konjungsi koordinatif penambahan
yakni dan yang menandai adanya hubungan penambahan antara
klausa pertama dengan klausa kedua.
Kalimat tersebut menggunakan konjungsi koordinatif penambahan
yakni dan yang menandai adanya hubungan penambahan antara
klausa pertama dengan klausa kedua.
Kalimat tersebut menggunakan konjungsi koordinatif penambahan
yakni dan yang menandai adanya hubungan penambahan antara
klausa pertama dengan klausa kedua.



Konjungsi

Kalimat tersebut menggunakan konjungsi koordinatif pemilihan
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Kota Lautan Api atau Bandung.
(K. 23)

Koordinatif
Pemilihan

atau yang menandai adanya hubungan pemilihan antara klausa
pertama dengan klausa kedua.

183. Memang
cukup
melelahkan,
tapi
juga
menyenangkan.
(K. 08)
184. Pada saat itu banyak sekali orang yang mencela,
menghina, dan mencaci aku tapi aku hanya
membalas dengan senyuman.
(K. 13)
185. Walaupun aku tidak menang tapi aku senang sudah
turut meramaikan lomba 17 Agustus.
(K. 18)
186. Semua merasa kecewa karena hal itu, tetapi tetap
memasang wajah bahagia.
(K. 20)
187. Tetapi temanku memaksaku hingga pada akhirnya
aku mau karena merasa tidak enak dengan
temanku.
(K. 21)
188. Tetapi ternyata saat itu kita masih harus
mempersiapkan banyak hal sebelum berangkat.
(K. 28)
189. Tetapi saat aku tiba di sana, kota tersebut tidak
seperti yang kubayangkan melainkan kebalikannya.
(K. 33)
190. Saya bersama teman, tetapi teman saya pulang
duluan.
(K. 34)
191. Tapi sampai di sana semuanya terbayarkan.
(K. 35)

Konjungsi
Koordinatif
Perlawanan
Konjungsi
Koordinatif
Perlawanan

Kalimat tersebut menggunakan konjungsi koordinatif perlawanan
yakni tapi yang menandai adanya hubungan perlawanan antara
klausa pertama dengan klausa kedua.
Kalimat tersebut menggunakan konjungsi koordinatif perlawanan
yakni tapi yang menandai adanya hubungan perlawanan antara
klausa pertama dengan klausa kedua.



Konjungsi
Koordinatif
Perlawanan
Konjungsi
Koordinatif
Perlawanan
Konjungsi
Koordinatif
Perlawanan

Kalimat tersebut menggunakan konjungsi koordinatif perlawanan
yakni tapi yang menandai adanya hubungan perlawanan antara
klausa pertama dengan klausa kedua.
Kalimat tersebut menggunakan konjungsi koordinatif perlawanan
yakni tetapi yang menandai adanya hubungan perlawanan antara
klausa pertama dengan klausa kedua.
Kalimat tersebut menggunakan konjungsi koordinatif perlawanan
yakni tetapi yang menandai adanya hubungan perlawanan antara
klausa pertama dengan klausa kedua.



Konjungsi
Koordinatif
Perlawanan
Konjungsi
Koordinatif
Perlawanan
Konjungsi
Koordinatif
Perlawanan
Konjungsi
Koordinatif
Perlawanan

Kalimat tersebut menggunakan konjungsi koordinatif perlawanan
yakni tetapi yang menandai adanya hubungan perlawanan antara
klausa pertama dengan klausa kedua.
Kalimat tersebut menggunakan konjungsi koordinatif perlawanan
yakni tetapi yang menandai adanya hubungan perlawanan antara
klausa pertama dengan klausa kedua.
Kalimat tersebut menggunakan konjungsi koordinatif perlawanan
yakni tetapi yang menandai adanya hubungan perlawanan antara
klausa pertama dengan klausa kedua.
Kalimat tersebut menggunakan konjungsi koordinatif perlawanan
yakni tapi yang menandai adanya hubungan perlawanan antara
klausa pertama dengan klausa kedua.



192. Setelah mandi, aku segera berpakaian seragam.
(K. 01)

Konjungsi
Subordinatif
Waktu
Konjungsi
Subordinatif
Waktu
Konjungsi
Subordinatif
Waktu
Konjungsi
Subordinatif
Waktu
Konjungsi
Subordinatif
Waktu

Kalimat tersebut menggunakan konjungsi subordinatif waktu yakni
setelah yang menandai adanya hubungan waktu.



Kalimat tersebut menggunakan konjungsi subordinatif waktu yakni
sesudah yang menandai adanya hubungan waktu.



Kalimat tersebut menggunakan konjungsi subordinatif waktu yakni
sebelum yang menandai adanya hubungan waktu.



Kalimat tersebut menggunakan konjungsi subordinatif waktu yakni
setelah yang menandai adanya hubungan waktu.



Kalimat tersebut menggunakan konjungsi subordinatif waktu yakni
sebelum yang menandai adanya hubungan waktu.



193. Sesudah menyeberang, saya dan ayah saya makan
terlebih dahulu.
(K. 04)
194. Setiap hari sebelum lomba, diadakan bimbingan
tambahan yang diadakan di sekolah.
(K. 06)
195. Setelah sholat, kami kembali masuk ke dalam bus.
(K. 10)
196. Sebelum berangkat kelas 8 dan kelas 7 harus
kumpul di Lapangan Ganjuran untuk menunggu bis
pariwisatanya datang.
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197.

198.

199.

200.

201.

202.

203.

204.

205.

206.

207.

208.

209.

210.

211.

(K. 11)
Setelah
waktu
selesai,
saya
langsung
mengumpulkan kertas lukisan kaligrafi.
(K. 14)
Setelah seminggu di Lampung, kami pulang ke
Jogja.
(K. 15)
Namun setelah saya berangkat, di sekolah saya
merasa ngantuk berat.
(K. 16)
Setelah beberapa saat, aku dipanggil dan temantemanku juga untuk maju ke depan.
(K. 18)
Masa SMP satu tahun yang lalu sebelum masa
SMA aku mengikuti lomba KIR (Karya Ilmiah
Remaja) tingkat nasional.
(K. 19)
Setelah menunggu beberapa lama, hal yang
ditunggupun telah tiba yaitu waktu pengumuman.
(K. 20)
Setelah tari sambutan selesai, aku berjalan
mendekati bupati dan tak lupa senyum untuknya.
(K. 22)
Setelah membantu korban, kami melanjutkan
perjalanan.
(K. 23)
Sesudah menikmati ombak itu saya terasa pusing
sekali.
(K. 24)
Setelah sampai di sekolah, saya dan teman-teman
mengikuti latihan bersama.
(K. 25)
Tetapi ternyata saat itu kita masih harus
mempersiapkan banyak hal sebelum berangkat.
(K. 28)
Mobil itu harus ditempatkan di sana terlebih dahulu
sebelum diambil oleh pihak kepolisian.
(K. 29)
Setelah selesai mengunjungi beberapa tempat,
kami menuju tempat penginapan.
(K. 31)
Sesudah makan, saya melakukan ibadah di suatu
tempat yang ada di Pantai Goa Cemara.
(K. 32)
Setelah teman saya pulang, komputer di samping
saya pun dipakai seseorang, tetapi orang tersebut
tidak bermain melainkan melihat saya bermain.
(K. 34)

Konjungsi
Subordinatif
Waktu
Konjungsi
Subordinatif
Waktu
Konjungsi
Subordinatif
Waktu
Konjungsi
Subordinatif
Waktu
Konjungsi
Subordinatif
Waktu

Kalimat tersebut menggunakan konjungsi subordinatif waktu yakni
setelah yang menandai adanya hubungan waktu.



Kalimat tersebut menggunakan konjungsi subordinatif waktu yakni
setelah yang menandai adanya hubungan waktu.



Kalimat tersebut menggunakan konjungsi subordinatif waktu yakni
setelah yang menandai adanya hubungan waktu.



Kalimat tersebut menggunakan konjungsi subordinatif waktu yakni
setelah yang menandai adanya hubungan waktu.



Kalimat tersebut menggunakan konjungsi subordinatif waktu yakni
sebelum yang menandai adanya hubungan waktu.



Konjungsi
Subordinatif
Waktu
Konjungsi
Subordinatif
Waktu
Konjungsi
Subordinatif
Waktu
Konjungsi
Subordinatif
Waktu
Konjungsi
Subordinatif
Waktu
Konjungsi
Subordinatif
Waktu
Konjungsi
Subordinatif
Waktu
Konjungsi
Subordinatif
Waktu
Konjungsi
Subordinatif
Waktu
Konjungsi
Subordinatif
Waktu

Kalimat tersebut menggunakan konjungsi subordinatif waktu yakni
setelah yang menandai adanya hubungan waktu.



Kalimat tersebut menggunakan konjungsi subordinatif waktu yakni
setelah yang menandai adanya hubungan waktu.



Kalimat tersebut menggunakan konjungsi subordinatif waktu yakni
setelah yang menandai adanya hubungan waktu.



Kalimat tersebut menggunakan konjungsi subordinatif waktu yakni
sesudah yang menandai adanya hubungan waktu.



Kalimat tersebut menggunakan konjungsi subordinatif waktu yakni
setelah yang menandai adanya hubungan waktu.



Kalimat tersebut menggunakan konjungsi subordinatif waktu yakni
sebelum yang menandai adanya hubungan waktu.



Kalimat tersebut menggunakan konjungsi subordinatif waktu yakni
sebelum yang menandai adanya hubungan waktu.



Kalimat tersebut menggunakan konjungsi subordinatif waktu yakni
setelah yang menandai adanya hubungan waktu.



Kalimat tersebut menggunakan konjungsi subordinatif waktu yakni
sesudah yang menandai adanya hubungan waktu.



Kalimat tersebut menggunakan konjungsi subordinatif waktu yakni
setelah yang menandai adanya hubungan waktu.
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Konjungsi
Subordinatif
Waktu
Konjungsi
Subordinatif
Waktu
Konjungsi
Subordinatif
Waktu

Kalimat tersebut menggunakan konjungsi subordinatif waktu yakni
setelah yang menandai adanya hubungan waktu.



Kalimat tersebut menggunakan konjungsi subordinatif waktu yakni
setelah yang menandai adanya hubungan waktu.



Kalimat tersebut menggunakan konjungsi subordinatif waktu yakni
setelah yang menandai adanya hubungan waktu.



Konjungsi
Subordinatif
Syarat
Konjungsi
Subordinatif
Syarat

Kalimat tersebut menggunakan konjungsi subordinatif syarat yakni
jika yang menandai adanya hubungan syarat antara klausa pertama
dengan klausa kedua.
Kalimat tersebut menggunakan konjungsi subordinatif syarat yakni
kalau yang menandai adanya hubungan syarat antara klausa
pertama dengan klausa kedua.



Konjungsi
Subordinatif
Syarat
Konjungsi
Subordinatif
Syarat

Kalimat tersebut menggunakan konjungsi subordinatif syarat yakni
kalau yang menandai adanya hubungan syarat antara klausa
pertama dengan klausa kedua.
Kalimat tersebut menggunakan konjungsi subordinatif syarat yakni
kalau yang menandai adanya hubungan syarat antara klausa
pertama dengan klausa kedua.



Konjungsi
Subordinatif
Konsesif
Konjungsi
Subordinatif
Konsesif
Konjungsi
Subordinatif
Konsesif
Konjungsi
Subordinatif
Konsesif

Kalimat tersebut menggunakan konjungsi subordinatif konsesif
yakni walaupun yang menandai adanya hubungan konsesif antara
klausa pertama dengan klausa kedua.
Kalimat tersebut menggunakan konjungsi subordinatif konsesif
yakni meskipun yang menandai adanya hubungan konsesif antara
klausa pertama dengan klausa kedua.
Kalimat tersebut menggunakan konjungsi subordinatif konsesif
yakni walaupun yang menandai adanya hubungan konsesif antara
klausa pertama dengan klausa kedua.
Kalimat tersebut menggunakan konjungsi subordinatif konsesif
yakni walau yang menandai adanya hubungan konsesif antara
klausa pertama dengan klausa kedua.



Kalimat tersebut menggunakan konjungsi subordinatif konsesif
yakni walaupun yang menandai adanya hubungan konsesif antara
klausa pertama dengan klausa kedua.
Kalimat tersebut menggunakan konjungsi subordinatif konsesif
yakni walaupun yang menandai adanya hubungan konsesif antara
klausa pertama dengan klausa kedua.
Kalimat tersebut menggunakan konjungsi subordinatif konsesif
yakni meskipun yang menandai adanya hubungan konsesif antara
klausa pertama dengan klausa kedua.



225. Aku berhati-hati dengan hewan itu meskipun
sangat unik.
(K. 35)

Konjungsi
Subordinatif
Konsesif
Konjungsi
Subordinatif
Konsesif
Konjungsi
Subordinatif
Konsesif

226. Saya senang karena pertama kali saya bertemu

Konjungsi

Kalimat tersebut menggunakan konjungsi subordinatif penyebaban



212. Setelah pulang sekolah, saya ganti baju dan mandi.
(K. 36)
213. Setelah menunggu beberapa menit, pesawat yang
akan saya naiki datang.
(K. 37)
214. Setelah dari air terjun tersebut, kami pun
melanjutkan perjalanan ke Danau Toba.
(K. 38)
215. Baru ingat jika hari itu ada les.
(K. 17)
216. Guru tariku lupa kalau harus ada anak berpasangan
untuk membawa baki bunga dan mengalungkan
pada bupati.
(K. 22)
217. Dia sangat senang juga karena dia tahu kalau aku
sangat suka dengan hadiah yang dia berikan.
(K. 26)
218. Kalau kami ambil arah selatan kami pulang, kalau
kami ambil arah utara kami naik.
(K. 36)
219. Kami menang walaupun hanya mendapat harapan
ke-2.
(K. 07)
220. Meskipun sakit, Lia tetap mengikuti lomba.
(K. 12)
221. Walaupun aku tidak menang tapi aku senang
sudah turut meramaikan lomba 17 Agustus.
(K. 18)
222. Walau mengorbankan jam sekolah, alhamdulillah
lolos sampai tingkat propinsi dan telah merasakan
bagaimana menjadi peneliti.
(K. 19)
223. Walaupun hanya mendapatkan harapan dua,
mereka bahagia.
(K. 20)
224. Walaupun dapat harapan 2, kami tetap bersyukur.
(K. 25)












PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

227.

228.

229.

230.

231.

232.

233.

234.

235.

236.

237.

238.

239.

240.

pemain asing secara live dan langsung meminta
tanda tangan.
(K. 05)
Saat audisi aku pun cukup tegang karena takut
tidak dipilih.
(K. 07)
Di dalam bus semua tenang karena sudah larut
malam.
(K. 10)
Saya pulang duluan bersama Kak Firisha karena
ada acara mendadak.
(K. 14)
Kami pergi ke rumah nenek kurang lebih dua jam
karena jarak rumah paman dan bibi agak jauh.
(K. 15)
Penyebab aku kesiangan adalah karena begadang
pada malam hari dan yang kulakukan pada malam
hari adalah main COC.
(K. 16)
Hal yang menyebalkan pun terjadi yaitu kelompok
padus sekolah Milea tidak mendapatkan tempat
duduk karena terlambat datang.
(K. 20)
Saat aku menyebutkan apa lagu kesukaanku dia
terkejut dan tersenyum karena lagu itu adalah
kesukaannya juga.
(K. 21)
Di dalam kendaraan tersebut ada pengendara yang
kesakitan karena terjepit oleh kemudi kendaraan
tersebut.
(K. 23)
Aku sangat senang karena ini hadiah pertamaku
yang diberi adikku.
(K. 26)
Aku pun tidak sabar untuk ke sana karena hal ini
adalah pertama kalinya untukku.
(K. 33)
Tim kami harus berhenti di peringkat 7 karena
kalah telak oleh tim VnomMralt, juara 1 nasional.
(K. 34)
Keluar dari air kakiku terasa perih karena tergores
karang tajam.
(K. 35)
Kami berhenti sejenak karena teman saya sedang
membuka BBM.
(K. 36)
Karena saya masih baru pertama kali naik pesawat,
saya tidak tahu bagaimana caranya.

Subordinatif
Penyebaban

yakni karena yang menandai adanya hubungan sebab antara klausa
induk yang disebabkan oleh klausa anak.

Konjungsi
Subordinatif
Penyebaban
Konjungsi
Subordinatif
Penyebaban
Konjungsi
Subordinatif
Penyebaban
Konjungsi
Subordinatif
Penyebaban
Konjungsi
Subordinatif
Penyebaban

Kalimat tersebut menggunakan konjungsi subordinatif penyebaban
yakni karena yang menandai adanya hubungan sebab antara klausa
induk yang disebabkan oleh klausa anak.
Kalimat tersebut menggunakan konjungsi subordinatif penyebaban
yakni karena yang menandai adanya hubungan sebab antara klausa
induk yang disebabkan oleh klausa anak.
Kalimat tersebut menggunakan konjungsi subordinatif penyebaban
yakni karena yang menandai adanya hubungan sebab antara klausa
induk yang disebabkan oleh klausa anak.
Kalimat tersebut menggunakan konjungsi subordinatif penyebaban
yakni karena yang menandai adanya hubungan sebab antara klausa
induk yang disebabkan oleh klausa anak.
Kalimat tersebut menggunakan konjungsi subordinatif penyebaban
yakni karena yang menandai adanya hubungan sebab antara klausa
induk yang disebabkan oleh klausa anak.



Konjungsi
Subordinatif
Penyebaban

Kalimat tersebut menggunakan konjungsi subordinatif penyebaban
yakni karena yang menandai adanya hubungan sebab antara klausa
induk yang disebabkan oleh klausa anak.



Konjungsi
Subordinatif
Penyebaban

Kalimat tersebut menggunakan konjungsi subordinatif penyebaban
yakni karena yang menandai adanya hubungan sebab antara klausa
induk yang disebabkan oleh klausa anak.



Konjungsi
Subordinatif
Penyebaban

Kalimat tersebut menggunakan konjungsi subordinatif penyebaban
yakni karena yang menandai adanya hubungan sebab antara klausa
induk yang disebabkan oleh klausa anak.



Konjungsi
Subordinatif
Penyebaban
Konjungsi
Subordinatif
Penyebaban
Konjungsi
Subordinatif
Penyebaban
Konjungsi
Subordinatif
Penyebaban
Konjungsi
Subordinatif
Penyebaban
Konjungsi
Subordinatif

Kalimat tersebut menggunakan konjungsi subordinatif penyebaban
yakni karena yang menandai adanya hubungan sebab antara klausa
induk yang disebabkan oleh klausa anak.
Kalimat tersebut menggunakan konjungsi subordinatif penyebaban
yakni karena yang menandai adanya hubungan sebab antara klausa
induk yang disebabkan oleh klausa anak.
Kalimat tersebut menggunakan konjungsi subordinatif penyebaban
yakni karena yang menandai adanya hubungan sebab antara klausa
induk yang disebabkan oleh klausa anak.
Kalimat tersebut menggunakan konjungsi subordinatif penyebaban
yakni karena yang menandai adanya hubungan sebab antara klausa
induk yang disebabkan oleh klausa anak.
Kalimat tersebut menggunakan konjungsi subordinatif penyebaban
yakni karena yang menandai adanya hubungan sebab antara klausa
induk yang disebabkan oleh klausa anak.
Kalimat tersebut menggunakan konjungsi subordinatif penyebaban
yakni karena yang menandai adanya hubungan sebab antara klausa














PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

(K. 37)

Penyebaban

induk yang disebabkan oleh klausa anak.

241. Aku tersadar bahwa hari ini aku ada acara
mengunjungi IKC bersama teman-teman.
(K. 03)
242. Saya janji pada diri saya bahwa saya harus tidur
pukul 22.00 dan saya harus menepati janji tersebut.
(K. 16)

Konjungsi
Subordinatif
Penjelasan
Konjungsi
Subordinatif
Penjelasan

Kalimat tersebut menggunakan konjungsi subordinatif penjelasan
yakni bahwa yang menandai adanya hubungan penjelasan antara
klausa pertama dengan klausa kedua.
Kalimat tersebut menggunakan konjungsi subordinatif penjelasan
yakni bahwa yang menandai adanya hubungan penjelasan antara
klausa pertama dengan klausa kedua.



243. Namun saat aku dan teman-teman sedang mencari
persembunyian, tiba-tiba dari sebuah rumah ada
anjing yang menggonggong dan mengejar kami.
(K. 02)
244. Setelah itu, kita berangkat ke TMII.
(K. 06)

Konjungsi
Antarkalimat

Kalimat tersebut menggunakan konjungsi antarkalimat yakni
namun yang menandai adanya hubungan antarkalimat antara
kalimat tersebut dengan kalimat sebelumnya.



Konjungsi
Antarkalimat



245. Akan tetapi sekitar lima orang ditunjuk dan
disuruh maju oleh pelatih.
(K. 07)
246. Setelah itu saya keluar dari ruang kaligrafi dan
menuju ke lapangan berkumpul bersama temanteman yang sudah selesai mengikuti lomba.
(K. 14)
247. Setelah itu kami makan siang di salah satu restoran
tempat paman saya.
(K. 15)
248. Namun setelah saya berangkat, di sekolah saya
merasa ngantuk berat.
(K. 16)
249. Sesudah itu saya bersama keluarga menikmati
makanan itu.
(K. 24)
250. Setelah itu kita diperbolehkan untuk memilih
teman sekamar.
(K. 28)
251. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan pulang
menuju Yogyakarta.
(K. 31)
252. Setelah itu kami jalan lagi.
(K. 36)

Konjungsi
Antarkalimat

Kalimat tersebut menggunakan konjungsi antarkalimat yakni
setelah itu yang menandai adanya hubungan antarkalimat antara
kalimat tersebut dengan kalimat sebelumnya.
Kalimat tersebut menggunakan konjungsi antarkalimat yakni akan
tetapi yang menandai adanya hubungan antarkalimat antara kalimat
tersebut dengan kalimat sebelumnya.
Kalimat tersebut menggunakan konjungsi antarkalimat yakni
setelah itu yang menandai adanya hubungan antarkalimat antara
kalimat tersebut dengan kalimat sebelumnya.
yakni
antara



yakni
antara



yakni
antara



yakni
antara



yakni
antara



yakni
antara



253. Setelah itu saya memberanikan
melakukan check-in.
(K. 37)

Konjungsi
Antarkalimat

Kalimat tersebut menggunakan konjungsi antarkalimat
setelah itu yang menandai adanya hubungan antarkalimat
kalimat tersebut dengan kalimat sebelumnya.
Kalimat tersebut menggunakan konjungsi antarkalimat
namun yang menandai adanya hubungan antarkalimat
kalimat tersebut dengan kalimat sebelumnya.
Kalimat tersebut menggunakan konjungsi antarkalimat
sesudah itu yang menandai adanya hubungan antarkalimat
kalimat tersebut dengan kalimat sebelumnya.
Kalimat tersebut menggunakan konjungsi antarkalimat
setelah itu yang menandai adanya hubungan antarkalimat
kalimat tersebut dengan kalimat sebelumnya.
Kalimat tersebut menggunakan konjungsi antarkalimat
setelah itu yang menandai adanya hubungan antarkalimat
kalimat tersebut dengan kalimat sebelumnya.
Kalimat tersebut menggunakan konjungsi antarkalimat
setelah itu yang menandai adanya hubungan antarkalimat
kalimat tersebut dengan kalimat sebelumnya.
Kalimat tersebut menggunakan konjungsi antarkalimat
setelah itu yang menandai adanya hubungan antarkalimat
kalimat tersebut dengan kalimat sebelumnya.

yakni
antara



diri

untuk

Konjungsi
Antarkalimat

Konjungsi
Antarkalimat
Konjungsi
Antarkalimat
Konjungsi
Antarkalimat
Konjungsi
Antarkalimat
Konjungsi
Antarkalimat
Konjungsi
Antarkalimat
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C. Jenis Koherensi Berpenanda
No.

Kalimat

1.

Saya senang karena pertama kali saya bertemu
pemain asing secara live dan langsung meminta
tanda tangan.
(K. 05)
Saat audisi aku pun cukup tegang karena takut
tidak dipilih.
(K. 07)
Di dalam bus semua tenang karena sudah larut
malam.
(K. 10)
Saya pulang duluan bersama Kak Firisha karena
ada acara mendadak.
(K. 14)
Kami pergi ke rumah nenek kurang lebih dua jam
karena jarak rumah paman dan bibi agak jauh.
(K. 15)
Penyebab aku kesiangan adalah karena begadang
pada malam hari dan yang kulakukan pada malam
hari adalah main COC.
(K. 16)
Ia bergegas karena sudah ada janji untuk
membantu teman-teman mempersiapkan lomba
padus.
(K. 20)
Saat aku menyebutkan apa lagu kesukaanku dia
terkejut dan tersenyum karena lagu itu adalah
kesukaannya juga.
(K. 21)
Di dalam kendaraan tersebut ada pengendara yang
kesakitan karena terjepit oleh kemudi kendaraan
tersebut.
(K. 23)
Aku sangat senang karena ini hadiah pertamaku
yang diberi adikku.
(K. 26)
Aku pun tidak sabar untuk ke sana karena hal ini
adalah pertama kalinya untukku.
(K. 33)
Tim kami harus berhenti di peringkat 7 karena
kalah telak oleh tim VnomMralt, juara 1 nasional.
(K. 34)
Keluar dari air kakiku terasa perih karena tergores
karang tajam.
(K. 35)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Jenis
Koherensi
Koherensi
kausalitas

Hasil Analisis

Setuju

Kalimat tersebut mengandung koherensi kausalitas karena terdapat
penggunaan konjungsi karena di dalamnya yang menandai adanya
hubungan makna sebab-akibat.



Kalimat tersebut mengandung koherensi kausalitas karena terdapat
penggunaan konjungsi karena di dalamnya yang menandai adanya
hubungan makna sebab-akibat.
Kalimat tersebut mengandung koherensi kausalitas karena terdapat
penggunaan konjungsi karena di dalamnya yang menandai adanya
hubungan makna sebab-akibat.
Kalimat tersebut mengandung koherensi kausalitas karena terdapat
penggunaan konjungsi karena di dalamnya yang menandai adanya
hubungan makna sebab-akibat.
Kalimat tersebut mengandung koherensi kausalitas karena terdapat
penggunaan konjungsi karena di dalamnya yang menandai adanya
hubungan makna sebab-akibat.
Kalimat tersebut mengandung koherensi kausalitas karena terdapat
penggunaan konjungsi karena di dalamnya yang menandai adanya
hubungan makna sebab-akibat.



Koherensi
kausalitas

Kalimat tersebut mengandung koherensi kausalitas karena terdapat
penggunaan konjungsi karena di dalamnya yang menandai adanya
hubungan makna sebab-akibat.



Koherensi
kausalitas

Kalimat tersebut mengandung koherensi kausalitas karena terdapat
penggunaan konjungsi karena di dalamnya yang menandai adanya
hubungan makna sebab-akibat.



Koherensi
kausalitas

Kalimat tersebut mengandung koherensi kausalitas karena terdapat
penggunaan konjungsi karena di dalamnya yang menandai adanya
hubungan makna sebab-akibat.



Koherensi
kausalitas

Kalimat tersebut mengandung koherensi kausalitas karena terdapat
penggunaan konjungsi karena di dalamnya yang menandai adanya
hubungan makna sebab-akibat.
Kalimat tersebut mengandung koherensi kausalitas karena terdapat
penggunaan konjungsi karena di dalamnya yang menandai adanya
hubungan makna sebab-akibat.
Kalimat tersebut mengandung koherensi kausalitas karena terdapat
penggunaan konjungsi karena di dalamnya yang menandai adanya
hubungan makna sebab-akibat.
Kalimat tersebut mengandung koherensi kausalitas karena terdapat
penggunaan konjungsi karena di dalamnya yang menandai adanya
hubungan makna sebab-akibat.



Koherensi
kausalitas
Koherensi
kausalitas
Koherensi
kausalitas
Koherensi
kausalitas
Koherensi
kausalitas

Koherensi
kausalitas
Koherensi
kausalitas
Koherensi
kausalitas










Tidak
Setuju

Keterangan
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Kalimat tersebut mengandung koherensi kausalitas karena terdapat
penggunaan konjungsi karena di dalamnya yang menandai adanya
hubungan makna sebab-akibat.
Kalimat tersebut mengandung koherensi kausalitas karena terdapat
penggunaan konjungsi karena di dalamnya yang menandai adanya
hubungan makna sebab-akibat.



Koherensi
kontras

Kalimat tersebut mengandung koherensi kontras karena terdapat
penggunaan konjungsi namun di dalamnya yang menandai adanya
hubungan makna kontras atau perlawanan.



Koherensi
kontras

Kalimat tersebut mengandung koherensi kontras karena terdapat
penggunaan konjungsi akan tetapi di dalamnya yang menandai
adanya hubungan makna kontras atau perlawanan.
Kalimat tersebut mengandung koherensi kontras karena terdapat
penggunaan konjungsi tapi di dalamnya yang menandai adanya
hubungan makna kontras atau perlawanan.
Kalimat tersebut mengandung koherensi kontras karena terdapat
penggunaan konjungsi tapi di dalamnya yang menandai adanya
hubungan makna kontras atau perlawanan.



Kalimat tersebut mengandung koherensi kontras karena terdapat
penggunaan konjungsi namun di dalamnya yang menandai adanya
hubungan makna kontras atau perlawanan.
Kalimat tersebut mengandung koherensi kontras karena terdapat
penggunaan konjungsi tapi di dalamnya yang menandai adanya
hubungan makna kontras atau perlawanan.
Kalimat tersebut mengandung koherensi kontras karena terdapat
penggunaan konjungsi tetapi di dalamnya yang menandai adanya
hubungan makna kontras atau perlawanan.
Kalimat tersebut mengandung koherensi kontras karena terdapat
penggunaan konjungsi tapi di dalamnya yang menandai adanya
hubungan makna kontras atau perlawanan.
Kalimat tersebut mengandung koherensi kontras karena terdapat
penggunaan konjungsi tetapi di dalamnya yang menandai adanya
hubungan makna kontras atau perlawanan.
Kalimat tersebut mengandung koherensi kontras karena terdapat
penggunaan konjungsi tetapi di dalamnya yang menandai adanya
hubungan makna kontras atau perlawanan.
Kalimat tersebut mengandung koherensi kontras karena terdapat
penggunaan konjungsi tetapi di dalamnya yang menandai adanya
hubungan makna kontras atau perlawanan.
Kalimat tersebut mengandung koherensi kontras karena terdapat
penggunaan konjungsi tapi di dalamnya yang menandai adanya
hubungan makna kontras atau perlawanan.



Kalimat tersebut mengandung koherensi temporal karena terdapat
penggunaan keterangan waktu pukul 06.30 WIB di dalamnya yang



Kami berhenti sejenak karena teman saya sedang
membuka BBM.
(K. 36)
Karena saya masih baru pertama kali naik pesawat,
saya tidak tahu bagaimana caranya.
(K. 37)

Koherensi
kausalitas

Namun saat aku dan teman-teman sedang mencari
persembunyian, tiba-tiba dari sebuah rumah ada
anjing yang menggonggong dan mengejar kami.
(K. 02)
Akan tetapi sekitar lima orang ditunjuk dan
disuruh maju oleh pelatih.
(K. 07)
Memang
cukup
melelahkan,
tapi
juga
menyenangkan.
(K. 08)
Pada saat itu banyak sekali orang yang mencela,
menghina, dan mencaci aku tapi aku hanya
membalas dengan senyuman.
(K. 13)
Namun setelah saya berangkat, di sekolah saya
merasa ngantuk berat.
(K. 16)
Walaupun aku tidak menang tapi aku senang sudah
turut meramaikan lomba 17 Agustus.
(K. 18)
Semua merasa kecewa karena hal itu, tetapi tetap
memasang wajah bahagia.
(K. 20)
Tapi aku tidak mau karena aku malu.
(K. 21)
Tetapi ternyata saat itu kita masih harus
mempersiapkan banyak hal sebelum berangkat.
(K. 28)
Tetapi saat aku tiba di sana, kota tersebut tidak
seperti yang kubayangkan melainkan kebalikannya.
(K. 33)
Saya bersama teman, tetapi teman saya pulang
duluan.
(K. 34)
Tapi sampai di sana semuanya terbayarkan.
(K. 35)

Koherensi
kontras

Kulihat jam telah menunjukkan pukul 06.30 WIB.
(K. 01)

Koherensi
temporal

Koherensi
kausalitas

Koherensi
kontras
Koherensi
kontras

Koherensi
kontras
Koherensi
kontras
Koherensi
kontras
Koherensi
kontras

Koherensi
kontras
Koherensi
kontras
Koherensi
kontras














PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

29.

Pada suatu pagi saat aku kelas 3 SD aku dan
teman-temanku pergi bermain.
(K. 02)
Pagi sekali sekitar pukul 04.00 WIB, aku bangun
dari tidur.
(K. 03)

Koherensi
temporal

Pada saat hari libur, saya diajak ayah saya pergi
ke pondok dayung tempat di mana pasukan khusus
TNI AL berlatih yaitu Komando Pasukan Katak.
(K. 04)
Ketika tiba waktunya lomba, pagi itu semua siswa
berkumpul di lapangan sekolah dan melakukan
PBB.
(K. 06)
Pada tanggal 5 aku mengikuti paduan suara.
(K. 07)

Koherensi
temporal

34.

Tepatnya hari Selasa kemarin, aku dan temantemanku mengikuti lomba paduan suara.
(K. 08)

Koherensi
temporal

35.

Pada hari Minggu 15 Mei 2016 aku ikut lomba
bulutangkis antarkampung.
(K. 09)

Koherensi
temporal

36.

Di pagi hari semua sudah siap untuk pergi ke salah
satu objek di Malang.
(K. 10)
Pukul 01.30 WIB kami sampai di Pelabuhan
Gilimanuk untuk menyeberang dari Banyuwangi ke
Bali.
(K. 11)
Waktu kelas 3 SMP, Lia mengikuti perlombaan
gerak jalan antarsekolah.
(K. 12)
Saya mulai melukis kaligrafi pukul 10.00.
(K. 14)

Koherensi
temporal

Perjalanan dari Jogja ke Lampung kurang lebih
dua hari dengan menggunakan mobil.
(K. 15)
Kemarin pada tanggal 15 aku bangun kesiangan.
(K. 16)

Koherensi
temporal

Sore itu saya bangun tidur pukul 16.00.

Koherensi

30.

31.

32.

33.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Koherensi
temporal

menandai adanya hubungan makna temporal atau waktu.
Kalimat tersebut mengandung koherensi temporal karena terdapat
penggunaan keterangan waktu pada suatu pagi di dalamnya yang
menandai adanya hubungan makna temporal atau waktu.
Kalimat tersebut mengandung koherensi temporal karena terdapat
penggunaan keterangan waktu pagi sekali sekitar pukul 04.00
WIB di dalamnya yang menandai adanya hubungan makna
temporal atau waktu.
Kalimat tersebut mengandung koherensi temporal karena terdapat
penggunaan keterangan waktu pada saat hari libur di dalamnya
yang menandai adanya hubungan makna temporal atau waktu.






Koherensi
temporal

Kalimat tersebut mengandung koherensi temporal karena terdapat
penggunaan keterangan waktu pagi itu di dalamnya yang menandai
adanya hubungan makna temporal atau waktu.



Koherensi
temporal

Kalimat tersebut mengandung koherensi temporal karena terdapat
penggunaan keterangan waktu pada tanggal 5 di dalamnya yang
menandai adanya hubungan makna temporal atau waktu.
Kalimat tersebut mengandung koherensi temporal karena terdapat
penggunaan keterangan waktu tepatnya hari Selasa kemarin di
dalamnya yang menandai adanya hubungan makna temporal atau
waktu.
Kalimat tersebut mengandung koherensi temporal karena terdapat
penggunaan keterangan waktu pada hari Minggu 15 Mei 2016 di
dalamnya yang menandai adanya hubungan makna temporal atau
waktu.
Kalimat tersebut mengandung koherensi temporal karena terdapat
penggunaan keterangan waktu pagi hari di dalamnya yang
menandai adanya hubungan makna temporal atau waktu.
Kalimat tersebut mengandung koherensi temporal karena terdapat
penggunaan keterangan waktu pukul 01.30 WIB di dalamnya yang
menandai adanya hubungan makna temporal atau waktu.



Kalimat tersebut mengandung koherensi temporal karena terdapat
penggunaan keterangan waktu waktu kelas 3 SMP di dalamnya
yang menandai adanya hubungan makna temporal atau waktu.
Kalimat tersebut mengandung koherensi temporal karena terdapat
penggunaan keterangan waktu pukul 10.00 di dalamnya yang
menandai adanya hubungan makna temporal atau waktu.
Kalimat tersebut mengandung koherensi temporal karena terdapat
penggunaan keterangan waktu kurang lebih dua hari di dalamnya
yang menandai adanya hubungan makna temporal atau waktu.
Kalimat tersebut mengandung koherensi temporal karena terdapat
penggunaan keterangan waktu kemarin pada tanggal 15 di
dalamnya yang menandai adanya hubungan makna temporal atau
waktu.
Kalimat tersebut mengandung koherensi temporal karena terdapat



Koherensi
temporal

Koherensi
temporal
Koherensi
temporal

Koherensi
temporal
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(K. 17)

temporal

43.

Lomba dimulai pukul 09.00 pagi.
(K. 18)

Koherensi
temporal

44.

Waktu SMP aku mengikuti lomba tersebut dengan
penuh kesungguhan.
(K. 19)
Pagi-pagi sekitar pukul 06.10 Milea berangkat
menuju sekolah yang jaraknya tidak jauh dari
rumahnya.
(K. 20)
Latihan kami berlanjut sampai satu minggu
berturut-turut.
(K. 21)
Ada kuda lumping untuk malam hari, organ untuk
siang hari, dan ada syukuran di pagi hari.
(K. 22)

Koherensi
temporal

48.

Kami sekeluarga berangkat dari rumah malam hari
sekitar pukul 20.00 WIB.
(K. 23)

Koherensi
temporal

49.

Saya berangkat bersama keluarga pukul 07.00.
(K. 24)

Koherensi
temporal

50.

Pagi-pagi sekali saya sudah berangkat ke sekolah.
(K. 25)

Koherensi
temporal

51.

Satu tahun yang lalu pada tanggal 29 Maret
2016, hari itu adalah hari ulang tahunku.
(K. 26)

Koherensi
temporal

52.

Lomba itu dimulai pada hari Sabtu tanggal 15
Oktober.
(K. 27)

Koherensi
temporal

53.

Setelah itu kami mendatangi banyak tempat yang
ada di Bali dan menghabiskan waktu di sana
selama 4 hari.
(K. 28)
Pada saat malam hari sekitar jam 7 malam, di
sekitar rumah saya di wilayah Sleman, Condong
Catur, terlihat ada sebuah mobil terbakar yang
terparkir di depan Gereja Pantekosta.
(K. 29)
Pukul 07.00 pagi kami berangkat dari sekolah

Koherensi
temporal

45.

46.

47.

54.

55.

Koherensi
temporal

Koherensi
temporal
Koherensi
temporal

penggunaan keterangan waktu sore itu dan pukul 16.00 di
dalamnya yang menandai adanya hubungan makna temporal atau
waktu.
Kalimat tersebut mengandung koherensi temporal karena terdapat
penggunaan keterangan waktu pukul 09.00 pagi di dalamnya yang
menandai adanya hubungan makna temporal atau waktu.
Kalimat tersebut mengandung koherensi temporal karena terdapat
penggunaan keterangan waktu waktu SMP di dalamnya yang
menandai adanya hubungan makna temporal atau waktu.
Kalimat tersebut mengandung koherensi temporal karena terdapat
penggunaan keterangan waktu pagi-pagi sekitar pukul 06.10 di
dalamnya yang menandai adanya hubungan makna temporal atau
waktu.
Kalimat tersebut mengandung koherensi temporal karena terdapat
penggunaan keterangan waktu satu minggu di dalamnya yang
menandai adanya hubungan makna temporal atau waktu.
Kalimat tersebut mengandung koherensi temporal karena terdapat
penggunaan keterangan waktu malam hari, siang hari, pagi hari
di dalamnya yang menandai adanya hubungan makna temporal atau
waktu.
Kalimat tersebut mengandung koherensi temporal karena terdapat
penggunaan keterangan waktu malam hari sekitar pukul 20.00
WIB di dalamnya yang menandai adanya hubungan makna
temporal atau waktu.
Kalimat tersebut mengandung koherensi temporal karena terdapat
penggunaan keterangan waktu pukul 07.00 di dalamnya yang
menandai adanya hubungan makna temporal atau waktu.
Kalimat tersebut mengandung koherensi temporal karena terdapat
penggunaan keterangan waktu pagi-pagi sekali di dalamnya yang
menandai adanya hubungan makna temporal atau waktu.
Kalimat tersebut mengandung koherensi temporal karena terdapat
penggunaan keterangan waktu satu tahun yang lalu pada tanggal
29 Maret 2016 di dalamnya yang menandai adanya hubungan
makna temporal atau waktu.
Kalimat tersebut mengandung koherensi temporal karena terdapat
penggunaan keterangan waktu pada hari Sabtu tanggal 15
Oktober di dalamnya yang menandai adanya hubungan makna
temporal atau waktu.
Kalimat tersebut mengandung koherensi temporal karena terdapat
penggunaan keterangan waktu selama 4 hari di dalamnya yang
menandai adanya hubungan makna temporal atau waktu.


















Koherensi
temporal

Kalimat tersebut mengandung koherensi temporal karena terdapat
penggunaan keterangan waktu pada saat malam hari sekitar jam
7 malam di dalamnya yang menandai adanya hubungan makna
temporal atau waktu.



Koherensi

Kalimat tersebut mengandung koherensi temporal karena terdapat
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56.

57.

menuju ke Pulau Bali.
(K. 31)
Saya dari rumah pukul 08.00 WIB.
(K. 32)

temporal
Koherensi
temporal

Pada pukul 08.00 bus pun berangkat ke kota
tujuan pertama yaitu ibukota atau Jakarta.
(K. 33)
Selama 4 hari itu saya diajari bagaimana strategi
bermain tim itu.
(K. 34)
Kami menempuh perjalanan dari Sampang ke pulau
itu sekitar 45 menit.
(K. 35)
Saya pulang sekolah pukul 13.14.
(K. 36)

Koherensi
temporal

61.

Kami mulai berangkat dari rumah kami sekitar
pukul 16.00 WIB.
(K. 38)

Koherensi
temporal

62.

Aku pun membuka mata lalu melihat ke arah jam
dinding.
(K. 01)
Kemudian saya dan ayah saya menaiki kapal itu.
(K. 04)

Koherensi
kronologis

Kemudian saya pulang bersama ayah dan makan
bubur di Jalan Cikini.
(K. 05)
Kemudian masuk ke ruangan itu dengan perasaan
grogi.
(K. 14)
Lalu kami kembali lagi di rumah paman saya
setelah bermalam di rumah nenek.
(K. 15)
Kemudian dia langsung mengajakku untuk berlatih
bersama di studio musik.
(K. 21)
Kuambil rangkaian bunga itu dari baki lalu
kukalungkan padanya.
(K. 22)
Aku sholat dulu kemudian mandi.
(K. 27)

Koherensi
kronologis

Kemudian aku pun menyentuhnya, memegangnya
dan aku terkena aliran listrik.

Koherensi
kronologis

58.

59.

60.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

Koherensi
temporal
Koherensi
temporal
Koherensi
temporal

Koherensi
kronologis

Koherensi
kronologis
Koherensi
kronologis
Koherensi
kronologis
Koherensi
kronologis
Koherensi
kronologis

penggunaan keterangan waktu pukul 07.00 pagi di dalamnya yang
menandai adanya hubungan makna temporal atau waktu.
Kalimat tersebut mengandung koherensi temporal karena terdapat
penggunaan keterangan waktu pukul 08.00 WIB di dalamnya yang
menandai adanya hubungan makna temporal atau waktu.
Kalimat tersebut mengandung koherensi temporal karena terdapat
penggunaan keterangan waktu pada pukul 08.00 di dalamnya yang
menandai adanya hubungan makna temporal atau waktu.
Kalimat tersebut mengandung koherensi temporal karena terdapat
penggunaan keterangan waktu selama 4 hari di dalamnya yang
menandai adanya hubungan makna temporal atau waktu.
Kalimat tersebut mengandung koherensi temporal karena terdapat
penggunaan keterangan waktu sekitar 45 menit di dalamnya yang
menandai adanya hubungan makna temporal atau waktu.
Kalimat tersebut mengandung koherensi temporal karena terdapat
penggunaan keterangan waktu pukul 13.14 di dalamnya yang
menandai adanya hubungan makna temporal atau waktu.
Kalimat tersebut mengandung koherensi temporal karena terdapat
penggunaan keterangan waktu sekitar pukul 16.00 WIB di
dalamnya yang menandai adanya hubungan makna temporal atau
waktu.
Kalimat tersebut mengandung koherensi kronologis karena terdapat
penggunaan konjungsi lalu di dalamnya yang menandai adanya
hubungan makna rangkaian waktu.
Kalimat tersebut mengandung koherensi kronologis karena terdapat
penggunaan konjungsi kemudian di dalamnya yang menandai
adanya hubungan makna rangkaian waktu.
Kalimat tersebut mengandung koherensi kronologis karena terdapat
penggunaan konjungsi kemudian di dalamnya yang menandai
adanya hubungan makna rangkaian waktu.
Kalimat tersebut mengandung koherensi kronologis karena terdapat
penggunaan konjungsi kemudian di dalamnya yang menandai
adanya hubungan makna rangkaian waktu.
Kalimat tersebut mengandung koherensi kronologis karena terdapat
penggunaan konjungsi lalu di dalamnya yang menandai adanya
hubungan makna rangkaian waktu.
Kalimat tersebut mengandung koherensi kronologis karena terdapat
penggunaan konjungsi kemudian di dalamnya yang menandai
adanya hubungan makna rangkaian waktu.
Kalimat tersebut mengandung koherensi kronologis karena terdapat
penggunaan konjungsi lalu di dalamnya yang menandai adanya
hubungan makna rangkaian waktu.
Kalimat tersebut mengandung koherensi kronologis karena terdapat
penggunaan konjungsi kemudian di dalamnya yang menandai
adanya hubungan makna rangkaian waktu.
Kalimat tersebut mengandung koherensi kronologis karena terdapat
penggunaan konjungsi kemudian di dalamnya yang menandai
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71.

72.

73.

(K. 30)
Lalu kami pergi ke beberapa tempat hingga larut
malam.
(K. 31)
Keluargaku pulang ke Surabaya lalu berlibur ke
sebuah pulau yang berada di Madura, Gili Labak.
(K. 35)
Lalu saya memperhatikan orang-orang yang ada di
sana.
(K. 37)

Koherensi
kronologis
Koherensi
kronologis
Koherensi
kronologis

74.

Setelah itu, kita berangkat ke TMII.
(K. 06)

Koherensi
perurutan

75.

Setelah itu saya keluar dari ruang kaligrafi dan
menuju ke lapangan berkumpul bersama temanteman yang sudah selesai mengikuti lomba.
(K. 14)
Setelah itu kami makan siang di salah satu restoran
tempat paman saya.
(K. 15)

Koherensi
perurutan

77.

Sesudah itu saya bersama keluarga menikmati
makanan itu.
(K. 24)

Koherensi
perurutan

78.

Setelah itu kita diperbolehkan untuk memilih
teman sekamar.
(K. 28)

Koherensi
perurutan

79.

Setelah itu kami melanjutkan perjalanan pulang
menuju Yogyakarta.
(K. 31)

Koherensi
perurutan

80.

Setelah itu kami jalan lagi.
(K. 36)

Koherensi
perurutan

81.

Setelah itu saya memberanikan
melakukan check-in.
(K. 37)

untuk

Koherensi
perurutan

82.

Orang-orang banyak yang melihat bahkan ada
yang mengabadikan dengan merekam dan memfoto
kejadian tersebut.
(K. 29)

Koherensi
intensitas

76.

diri

Koherensi
perurutan

adanya hubungan makna rangkaian waktu.
Kalimat tersebut mengandung koherensi kronologis karena terdapat
penggunaan konjungsi lalu di dalamnya yang menandai adanya
hubungan makna rangkaian waktu.
Kalimat tersebut mengandung koherensi kronologis karena terdapat
penggunaan konjungsi lalu di dalamnya yang menandai adanya
hubungan makna rangkaian waktu.
Kalimat tersebut mengandung koherensi kronologis karena terdapat
penggunaan konjungsi lalu di dalamnya yang menandai adanya
hubungan makna rangkaian waktu.





Kalimat tersebut mengandung koherensi perurutan karena terdapat
penggunaan konjungsi setelah itu di dalamnya yang menandai
adanya hubungan makna perbuatan yang dilakukan secara
berurutan.
Kalimat tersebut mengandung koherensi perurutan karena terdapat
penggunaan konjungsi setelah itu di dalamnya yang menandai
adanya hubungan makna perbuatan yang dilakukan secara
berurutan.
Kalimat tersebut mengandung koherensi perurutan karena terdapat
penggunaan konjungsi setelah itu di dalamnya yang menandai
adanya hubungan makna perbuatan yang dilakukan secara
berurutan.
Kalimat tersebut mengandung koherensi perurutan karena terdapat
penggunaan konjungsi sesudah itu di dalamnya yang menandai
adanya hubungan makna perbuatan yang dilakukan secara
berurutan.
Kalimat tersebut mengandung koherensi perurutan karena terdapat
penggunaan konjungsi setelah itu di dalamnya yang menandai
adanya hubungan makna perbuatan yang dilakukan secara
berurutan.
Kalimat tersebut mengandung koherensi perurutan karena terdapat
penggunaan konjungsi setelah itu di dalamnya yang menandai
adanya hubungan makna perbuatan yang dilakukan secara
berurutan.
Kalimat tersebut mengandung koherensi perurutan karena terdapat
penggunaan konjungsi setelah itu di dalamnya yang menandai
adanya hubungan makna perbuatan yang dilakukan secara
berurutan.
Kalimat tersebut mengandung koherensi perurutan karena terdapat
penggunaan konjungsi setelah itu di dalamnya yang menandai
adanya hubungan makna perbuatan yang dilakukan secara
berurutan.



Kalimat tersebut mengandung koherensi intensitas karena terdapat
penggunaan konjungsi bahkan di dalamnya yang menandai adanya
hubungan makna penyangatan.
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83.

Agak lama memang, bahkan adik sepupuku
sampai mabuk laut.
(K. 35)

Kalimat tersebut mengandung koherensi intensitas karena terdapat
penggunaan konjungsi bahkan di dalamnya yang menandai adanya
hubungan makna penyangatan.



Hasil Analisis

Setuju

Kalimat tersebut mengandung koherensi perincian karena terdapat
penyebutan rincian nama-nama desa yakni Desa Pogung Lor,
Pogung Baru, Pogung Dalangan, Pogung Rejo.



Kalimat tersebut mengandung koherensi perincian karena terdapat
penyebutan rincian nama-nama tempat wisata di Bali yakni Sangeh,
Pantai Kuta, Pantai Sanur, Pantai Pandawa, Tanjung Benua, dan
lain-lain.
Kalimat tersebut mengandung koherensi perincian karena terdapat
penyebutan rincian jenis-jenis lomba 17-an yakni lomba makan
kerupuk, balap karung, tarik tambang, dan lain-lain.



Koherensi
perincian

Kalimat tersebut mengandung koherensi perincian karena terdapat
penyebutan rincian nama-nama acara yakni kuda lumping untuk
malam hari, organ untuk siang hari, dan ada syukuran di pagi hari.



Koherensi
perincian

Kalimat tersebut mengandung koherensi perincian karena terdapat
penyebutan rincian nama-nama kota tujuan wisata yakni Bali,
Surabaya, Bandung, Jakarta.
Kalimat tersebut mengandung koherensi perincian karena terdapat
penyebutan rincian nama-nama kota besar yakni Jakarta, Bogor,
dan Bandung.
Kalimat tersebut mengandung koherensi perincian karena terdapat
penyebutan rincian perlengkapan snorkling yakni rompi
pelampung, alat bantu nafas, dan kacamata menyelam.



Koherensi
perincian

Kalimat tersebut mengandung koherensi perincian karena terdapat
penyebutan rincian bermain di wahana permainan air yakni
bermain jetski, speed boat, dan banana boat.



Koherensi
perian

Kalimat tersebut mengandung koherensi perian karena tampak jelas
bahwa terdapat pendeskripsian/penggambaran terhadap situasi
pantai dan laut.



Koherensi
perian

Kalimat tersebut mengandung koherensi perian karena tampak jelas
bahwa terdapat pendeskripsian/penggambaran terhadap situasi kota
pada umumnya.



Koherensi
intensitas

D. Jenis Koherensi Tidak Berpenanda
No.

Kalimat

1.

Yang mengikuti lomba itu ada empat desa yaitu
Desa Pogung Lor, Pogung Baru, Pogung
Dalangan, Pogung Rejo.
(K. 09)
Selama lima hari kami jalan-jalan wisata ke Bali
seperti Sangeh, Pantai Kuta, Pantai Sanur,
Pantai Pandawa, Tanjung Benua, dan lain-lain.
(K. 11)
Lomba-lomba yang diikuti sangat banyak: lomba
makan kerupuk, balap karung, tarik tambang,
dan lain-lain.
(K. 18)
Peringatan ulang tahun di desaku dirayakan dengan
berbagai hal. Ada kuda lumping untuk malam
hari, organ untuk siang hari, dan ada syukuran
di pagi hari.
(K. 22)
Saat itu dari sekolah memberikan beberapa pilihan
tempat seperti Bali, Surabaya, Bandung, Jakarta.
(K. 28)
Kami pergi ke tiga kota besar yaitu Jakarta,
Bogor, dan Bandung.
(K. 33)
Kakak sepupuku menyewa perlengkapan snorkling
seperti rompi pelampung, alat bantu nafas, dan
kacamata menyelam.
(K. 35)
Setelah makan siang kami kembali bermain di
Danau Toba yaitu bermain jetski, speed boat, dan
banana boat.
(K. 38)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Pohon-pohon cemara yang hijau dan gulungangulungan
ombak
yang
sangat
indah
menggembirakan saya dan keluarga.
(K. 32)
Yang kubayangkan Jakarta adalah kota yang damai
dan bersih.
(K. 33)

Jenis
Koherensi
Koherensi
perincian

Koherensi
perincian

Koherensi
perincian

Koherensi
perincian
Koherensi
perincian






Tidak
Setuju

Keterangan
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11.

Indahnya laut berwarna biru muda dan jernih
sungguh memanjakan mata.
(K. 35)

Koherensi
perian

Kalimat tersebut mengandung koherensi perian karena tampak jelas
bahwa terdapat pendeskripsian/penggambaran terhadap situasi air
laut.



E. Ketidaktepatan Kohesi dan Koherensi
No.

Kalimat

Ketidaktepatan

Hasil Analisis

Setuju

1.

Setelah mandi aku segera berpakaian seragam. Koheren
tetapi Terdapat ketidakkonsistenan penggunaan kata ganti persona
Saya pun tidak sempat untuk sarapan.
tidak kohesif
yakni „aku‟ dan „saya‟ sehingga mengganggu proses pembacaan.
(K. 01)
Seharusnya penggunaan kata ganti tersebut konsisten dari awal
hingga akhir paragraf.
Perbaikan:
Setelah mandi aku segera berpakaian seragam. Aku pun tidak
sempat untuk sarapan.



2.

Pada waktu itu saya naik delman berkeliling Kohesif
tetapi Kalimat pertama ini tidak berkaitan dengan ide pokok pada
Monas.
tidak koheren
paragraf pertama. Paragraf pertama membahas pengalaman
(K. 05)
mengikuti acara di Monas, tetapi kalimat ini membahas hal lain
yakni naik delman berkeliling Monas. Kalimat ini menjadi
kalimat sumbang sehingga harus dihilangkan.



3.

Setelah melakukan PBB, semua siswa diajak Koheren
tetapi Terdapat kesalahan penggunaan kata ganti persona yakni „kita‟.
doa bersama yang dipimpin oleh kepala tidak kohesif
Lebih tepat bila kata ganti persona yang digunakan adalah „kami‟
sekolah. Setelah itu, kita berangkat ke TMII.
karena kata ganti „kita‟ dan „kami‟ maknanya berbeda. Jika
(K. 06)
menggunakan kata „kami‟ pembaca tidak ikut terlibat, jika
menggunakan kata „kita‟ pembaca ikut terlibat. Pada karangan
tersebut kurang tepat jika menggunakan kata „kita‟ karena
pembaca merupakan orang lain yang tidak memiliki keterlibatan
di dalam cerita.
Perbaikan:
Setelah melakukan PBB, semua siswa diajak doa bersama yang
dipimpin oleh kepala sekolah. Setelah itu, kami berangkat ke
TMII.
Hal yang mengesankan di TMII saya kalah Koheren
tetapi Terdapat ketidakkonsistenan penggunaan kata ganti persona
pada babak ke-4, dan teman seperjuanganku tidak kohesif
yakni „aku‟ dan „saya‟ sehingga mengganggu proses pembacaan.
kalah dulu dari aku.
Seharusnya penggunaan kata ganti tersebut konsisten dari awal
(K. 06)
hingga akhir paragraf. Selain itu, terdapat kesalahan penggunaan
konjungsi „dan‟. Meskipun sama-sama konjungsi koordinatif
tetapi akan lebih tepat jika konjungsi yang digunakan adalah
„sedangkan‟, bukan „dan‟. Hal ini dikarenakan konjungsi „dan‟
menunjukkan penambahan peristiwa pada kalimat yang setara
sementara konjungsi „sedangkan‟ menunjukkan perbedaan
peristiwa pada kalimat yang setara.
Perbaikan:
Hal yang mengesankan di TMII aku kalah pada babak ke-4,
sedangkan teman seperjuanganku kalah dulu dari aku.



4.



Tidak
Setuju

Keterangan
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Tidak ada kejelasan hubungan bentuk antara kalimat pertama
dengan kalimat kedua. Seharusnya kalimat pertama dibuat
menjadi „pada tanggal 5 aku dan teman-teman mengikuti
paduan suara‟ agar terjadi keselarasan hubungan bentuk antara
kalimat pertama dan kalimat kedua.
Perbaikan:
Pada tanggal 5 aku dan teman-teman mengikuti paduan suara.
Saat kami semua dipilih, pelatih melakukan audisi.
Kami semua menunggu pengumuman dan Koheren
tetapi Terdapat kesalahan penggunaan konjungsi „akan tetapi‟.
kami semua berkumpul untuk mengetahui tidak kohesif
Konjungsi „akan tetapi‟ dipergunakan untuk menyatakan
hasilnya. Akan tetapi sekitar lima orang
hubungan pertentangan padahal kalimat tersebut bukan
ditunjuk dan disuruh maju oleh pelatih.
menunjukkan hubungan pertentangan melainkan lebih kepada
(K. 07)
perurutan. Oleh karena itu lebih tepat jika kalimat tersebut bukan
menggunakan konjungsi „akan tetapi‟ melainkan menggunakan
konjungsi „setelah itu‟ atau „sesudah itu‟.
Perbaikan:
Kami semua menunggu pengumuman dan kami semua
berkumpul untuk mengetahui hasilnya. Setelah itu sekitar lima
orang ditunjuk dan disuruh maju oleh pelatih.



7.

Kami berlatih setiap jam pelajaran ke-7 dan Koheren
tetapi Terdapat kesalahan penggunaan konjungsi „dan‟ yang sebenarnya
sampai kira-kira jam 4 sore.
tidak kohesif
konjungsi tersebut tidak perlu ada. Sebaiknya konjungsi tersebut
(K. 08)
dihilangkan saja karena sudah terwakili oleh kata „sampai‟.
Perbaikan:
Kami berlatih setiap jam pelajaran ke-7 sampai kira-kira jam 4
sore.



8.

Dan putaran kedua Pogung Dalangan melawan Koheren
tetapi Terdapat kesalahan penggunaan konjungsi „dan‟ di awal kalimat.
Pogung Baru dan Pogung Baru memenangkan tidak kohesif
Apalagi dalam satu kalimat tersebut terdapat dua konjungsi „dan‟.
putaran kedua ini.
Seharusnya konjungsi „dan‟ tidak dipakai di awal kalimat karena
(K. 09)
konjungsi „dan‟ digunakan untuk menghubungkan dua kalimat
yang setara yang terdapat dalam satu kalimat sehingga sebaiknya
konjungsi „dan‟ tersebut dihilangkan saja.
Perbaikan:
Putaran kedua Pogung Dalangan melawan Pogung Baru dan
Pogung Baru memenangkan putaran kedua ini.



9.

Saat tiba di restoran Malang kita semua makan Koheren
tetapi Terdapat kesalahan penggunaan kata ganti persona yakni „kita‟.
malam.
tidak kohesif
Lebih tepat bila kata ganti persona yang digunakan adalah „kami‟
(K. 10)
karena kata ganti „kita‟ dan „kami‟ maknanya berbeda. Jika
menggunakan kata „kami‟ pembaca tidak ikut terlibat, jika
menggunakan kata „kita‟ pembaca ikut terlibat. Pada karangan
tersebut kurang tepat jika menggunakan kata „kita‟ karena
pembaca merupakan orang lain yang tidak memiliki keterlibatan
di dalam cerita.
Perbaikan:
Saat tiba di restoran Malang kami semua makan malam.



5.

6.

Pada tanggal 5 aku mengikuti paduan suara. Koheren
tetapi
Saat kami semua dipilih, pelatih melakukan tidak kohesif
audisi.
(K. 07)
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Pukul 08.30 bisnya sudah sampai di Lapangan Koheren
tetapi Terdapat kesalahan penggunaan kata ganti empunya „–nya‟ pada
Ganjuran dan kami berangkat pukul 09.30.
tidak kohesif
kata „bisnya‟ karena „–nya‟ lebih tepat jika digunakan untuk
(K. 11)
menggantikan orang bukan benda. Kalimat itu akan lebih tepat
jika menggunakan „tersebut‟ bukan „-nya‟.
Perbaikan:
Pukul 08.30 bis tersebut sudah sampai di Lapangan Ganjuran
dan kami berangkat pukul 09.30.
Dan pada saat menyeberang suasananya sangat Koheren
tetapi Terdapat kesalahan penggunaan konjungsi „dan‟ di awal kalimat.
dingin.
tidak kohesif
Seharusnya konjungsi „dan‟ tidak dipakai di awal kalimat karena
(K. 11)
konjungsi „dan‟ digunakan untuk menghubungkan dua kalimat
yang setara yang terdapat dalam satu kalimat sehingga sebaiknya
konjungsi „dan‟ tersebut dihilangkan saja.
Perbaikan:
Pada saat menyeberang suasananya sangat dingin.



12.

Akhirnya mereka tiba di finish.
(K. 12)

Tidak kohesif dan Kalimat ini merupakan kalimat sumbang yang terdapat pada
tidak koheren
paragraf kedua karena tidak memiliki satu kesatuan dengan ide
pokok yang ada. Ide pokok pada paragraf kedua membahas
peristiwa sebab akibat ketika Lia mengikuti lomba, bukan proses
pelaksanaan lombanya, sehingga kalimat ini seharusnya dibuang.



13.

Pada suatu hari, aku bermimpi berada di Koheren
tetapi
sebuah panggung besar dan penonton yang tidak kohesif
penuh di dalam gedung. Dan tidak sengaja aku
bertemu dengan seseorang yang menjadi
motivatorku.
(K. 13)

Terdapat kesalahan penggunaan konjungsi „dan‟ di awal kalimat.
Seharusnya konjungsi „dan‟ tidak dipakai di awal kalimat karena
konjungsi „dan‟ digunakan untuk menghubungkan dua kalimat
yang setara yang terdapat dalam satu kalimat sehingga sebaiknya
konjungsi „dan‟ tersebut dihilangkan saja.
Perbaikan:
Pada suatu hari, aku bermimpi berada di sebuah panggung besar
dan penonton yang penuh di dalam gedung. Tidak sengaja aku
bertemu dengan seseorang yang menjadi motivatorku.



14.

Aku mengikuti lomba kaligrafi. Saya Koheren
tetapi
berangkat pukul 07.15 dan berkumpul di aula tidak kohesif
SMA GAMA.
(K. 14)

Terdapat ketidakkonsistenan penggunaan kata ganti persona
yakni „aku‟ dan „saya‟ sehingga mengganggu proses pembacaan.
Seharusnya penggunaan kata ganti tersebut konsisten dari awal
hingga akhir paragraf.
Perbaikan:
Saya mengikuti lomba kaligrafi. Saya berangkat pukul 07.15 dan
berkumpul di aula SMA GAMA.



15.

Sampai di sana kami langsung melihat atraksi Koheren
tetapi
gajah-gajah dan setelah itu kami naik gajah tidak kohesif
mengelilingi tempat itu.
(K. 15)

Terdapat kesalahan penggunaan konjungsi ganda secara berturutturut yakni „dan‟ dan „setelah itu‟ dalam satu kalimat. Penulisan
seperti itu tidak tepat dan akan lebih tepat jika digantikan dengan
konjungsi „lalu‟.
Perbaikan:
Sampai di sana kami langsung melihat atraksi gajah-gajah lalu
kami naik gajah mengelilingi tempat itu.



16.

Tapi di pagi hari aku tetap bangun dan Koheren

tetapi Terdapat ketidakkonsistenan penggunaan kata ganti persona



10.

11.
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berangkat ke sekolah. (paragraf 1)
tidak kohesif
Namun setelah di sekolah saya merasa
ngantuk berat. (paragraf 2)
(K. 16)

17.

18.

19.

20.

yakni „aku‟ dan „saya‟ sehingga mengganggu proses pembacaan.
Seharusnya penggunaan kata ganti tersebut konsisten dari awal
hingga akhir paragraf. Pada paragraf pertama semuanya
menggunakan aku, tetapi pada paragraf kedua semuanya
menggunakan saya.
Perbaikan:
Tapi di pagi hari aku tetap bangun dan berangkat ke sekolah.
(paragraf 1)
Namun setelah di sekolah aku merasa ngantuk berat. (paragraf 2)

Koheren
tetapi Terdapat kesalahan penggunaan konjungsi „jika‟. Konjungsi
tidak kohesif
„jika‟ dipergunakan untuk menyatakan hubungan syarat padahal
kalimat tersebut bukan menunjukkan hubungan syarat melainkan
lebih kepada penjelasan. Oleh karena itu lebih tepat jika kalimat
tersebut bukan menggunakan konjungsi „jika‟ melainkan
menggunakan konjungsi „bahwa‟.
Perbaikan:
Baru ingat bahwa hari itu ada les.
Saya berangkat terburu-buru namun ada yang Koheren
tetapi Terdapat kesalahan penggunaan konjungsi „namun‟. Konjungsi
tertinggal, buku matematika.
tidak kohesif
„namun‟ dipergunakan untuk menyatakan hubungan pertentangan
(K. 17)
padahal kalimat tersebut bukan menunjukkan hubungan
pertentangan melainkan lebih menunjukkan hubungan sebab
akibat. Klausa „saya berangkat terburu-buru‟ merupakan sebab
dari klausa „ada yang tertinggal, buku matematika‟ sehingga
konjungsi yang lebih tepat digunakan yakni „sehingga‟.
Perbaikan:
Saya berangkat terburu-buru sehingga ada yang tertinggal, buku
matematika.



Akhirnya lomba makan kerupuk selesai dan Koheren
tetapi
dimenangkan teman saya. Walaupun aku tidak tidak kohesif
menang tapi aku senang sudah turut
meramaikan lomba 17 Agustus.
(K. 18)



Baru ingat jika hari itu ada les.
(K. 17)

Terdapat ketidakkonsistenan penggunaan kata ganti persona
yakni „aku‟ dan „saya‟ sehingga mengganggu proses pembacaan.
Seharusnya penggunaan kata ganti tersebut konsisten dari awal
hingga akhir paragraf.
Perbaikan:
Akhirnya lomba makan kerupuk selesai dan dimenangkan
temanku. Walaupun aku tidak menang tapi aku senang sudah
turut meramaikan lomba 17 Agustus.
Walaupun aku tidak menang tapi aku senang Koheren
tetapi Terdapat ketidaktepatan penggunaan konjungsi ganda dalam satu
sudah turut meramaikan lomba 17 Agustus.
tidak kohesif
kalimat yakni ‟walaupun‟ dan „tapi‟. Konjungsi „walaupun‟
(K. 18)
menyatakan hubungan konsesif yang seharusnya tidak perlu
diikuti oleh konjungsi lain setelahnya. Namun pada kalimat
tersebut masih ditambahkan lagi konjungsi „tapi‟ yang
menyatakan hubungan pertentangan di mana kedua konjungsi
tersebut tidak tepat jika ditempatkan dalam satu kalimat.
Seharusnya salah satu konjungsi yakni konjungsi „tapi‟
dihilangkan saja agar kalimat menjadi lebih tepat.
Perbaikan:
Walaupun aku tidak menang, aku senang sudah turut
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meramaikan lomba 17 Agustus.
21.

22.

Seharusnya tidak perlu ada pengulangan atau repetisi terhadap
kata-kata yang tidak perlu jika malah membuat kalimat tersebut
menjadi ambigu dan tidak jelas hubungannya antara kalimat
pertama dengan kalimat kedua. Sebaiknya kata „waktu SMP‟
pada kalimat kedua dihilangkan saja karena sudah diwakili oleh
keterangan yang terdapat pada kalimat pertama atau sebaliknya
yakni keterangan yang terdapat pada kalimat pertama
dihilangkan, digantikan dengan keterangan yang terdapat di
kalimat kedua.
Perbaikan:
Masa SMP 1 tahun yang lalu sebelum masa SMA aku
mengikuti lomba KIR (Karya Ilmiah Remaja) tingkat nasional.
Aku mengikuti lomba tersebut dengan penuh kesungguhan.
Aku mengikuti KIR dengan mengajukan judul Koheren
tetapi Terdapat ketidakkonsistenan penggunaan kata ganti persona
ke dinas. Saya membuat judul “Masker Anti tidak kohesif
yakni „aku‟ dan „saya‟ sehingga mengganggu proses pembacaan.
Gas Beracun” dengan penuh pertimbangan.
Seharusnya penggunaan kata ganti tersebut konsisten dari awal
(K. 19)
hingga akhir paragraf.
Perbaikan:
Aku mengikuti KIR dengan mengajukan judul ke dinas. Aku
membuat judul “Masker Anti Gas Beracun” dengan penuh
pertimbangan.



tetapi
Masa SMP 1 tahun yang lalu sebelum masa Koheren
SMA aku mengikuti lomba KIR (Karya Ilmiah tidak kohesif
Remaja) tingkat nasional. Waktu SMP aku
mengikuti lomba tersebut dengan penuh
kesungguhan.
(K. 19)



23.

Tetapi temanku memaksaku hingga pada Koheren
tetapi
akhirnya aku mau karena merasa tidak enak tidak kohesif
dengan temanku.
(K. 21)

Terdapat ketidaktepatan penggunaan konjungsi „tetapi‟ pada
kalimat tersebut. Konjungsi „tetapi‟ dipergunakan untuk
menyatakan hubungan perlawanan intrakalimat. Konjungsi
tersebut diletakkan di tengah kalimat yakni di antara induk
kalimat dan anak kalimat. Sementara pada kalimat tersebut
konjungsi „tetapi‟ terletak di awal kalimat. Dalam bahasa baku
konjungsi „tetapi‟ tidak dipakai untuk memulai suatu kalimat.
Sebagai gantinya, lebih tepat jika kalimat tersebut menggunakan
konjungsi antarkalimat yakni „akan tetapi‟ untuk menghubungkan
dengan kalimat sebelumnya.
Perbaikan:
Akan tetapi, temanku memaksaku hingga pada akhirnya aku
mau karena merasa tidak enak dengan temanku.



24.

Berhari-hari kita latihan. Kita dirias layaknya Koheren
tetapi Terdapat kesalahan penggunaan kata ganti persona yakni „kita‟.
pengantin.
tidak kohesif
Lebih tepat bila kata ganti persona yang digunakan adalah „kami‟
(K. 22)
karena kata ganti „kita‟ dan „kami‟ maknanya berbeda. Jika
menggunakan kata „kami‟ pembaca tidak ikut terlibat, jika
menggunakan kata „kita‟ pembaca ikut terlibat. Pada karangan
tersebut kurang tepat jika menggunakan kata „kita‟ karena
pembaca merupakan orang lain yang tidak memiliki keterlibatan
di dalam cerita.
Perbaikan:
Berhari-hari kami latihan. Kami dirias layaknya pengantin.
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25.

26.

27.

28.

29.

Di saat kita sampai pada setengah perjalanan, Koheren
tetapi Terdapat kesalahan dan ketidakkonsistenan penggunaan kata
kami melihat suatu kejadian.
tidak kohesif
ganti persona yakni „kita‟. Lebih tepat bila kata ganti persona
(K. 23)
yang digunakan adalah „kami‟ secara konsisten karena kata ganti
„kita‟ dan „kami‟ maknanya berbeda. Jika menggunakan kata
„kami‟ pembaca tidak ikut terlibat, jika menggunakan kata „kita‟
pembaca ikut terlibat. Pada karangan tersebut kurang tepat jika
menggunakan kata „kita‟ karena pembaca merupakan orang lain
yang tidak memiliki keterlibatan di dalam cerita.
Perbaikan:
Di saat kami sampai pada setengah perjalanan, kami melihat
suatu kejadian.
Saat kami ingin membuka pintu daripada Koheren
tetapi Terdapat kesalahan penggunaan konjungsi „daripada‟. Konjungsi
kendaraan tersebut ternyata terkunci.
tidak kohesif
„daripada‟ dipergunakan untuk menyatakan hubungan
(K. 23)
perbandingan padahal kalimat tersebut bukan menunjukkan
hubungan perbandingan melainkan lebih kepada menerangkan
suatu keadaan. Oleh karena itu lebih tepat jika tidak perlu
menggunakan konjungsi.
Perbaikan:
Saat kami ingin membuka pintu kendaraan tersebut ternyata
terkunci.
Di dalam kendaraan tersebut ada pengendara Kohesif
tetapi Terdapat kalimat yang seakan-akan hilang sehingga menjadi
yang kesakitan karena terjepit oleh kemudi tidak koheren
kalimat yang terasa sumbang.
kendaraan
tersebut.
Kami
berusaha
Kalimat-kalimat sebelumnya tidak ada yang menceritakan
mengangkut korban ke mobil ambulance.
pemanggilan mobil ambulance. Namun tiba-tiba langsung
(K. 23)
menceritakan peristiwa mengangkut korban ke mobil ambulance
sehingga seakan-akan kalimat tersebut tidak koheren dengan
kalimat-kalimat sebelumnya. Oleh karena itu, perlu adanya
penambahan kalimat sebelum kalimat „Kami berusaha
mengangkut korban ke mobil ambulance‟ yang menerangkan
adanya pemanggilan mobil ambulance.



Pada suatu hari saya bersama keluarga berlibur Kohesif
tetapi
ke wisata kolam renang yang bernama Jogja tidak koheren
Bay. Sesudah itu saya merapikan pakaian
dan sabun mandi dimasukkan ke dalam tas.
Saya berangkat bersama keluarga pukul 07.00.
(K. 24)



Terdapat kalimat yang rancu karena tidak selaras dengan ide
pokok paragraf. Ide pokok paragraf menceritakan kronologis
ketika liburan ke Jogja Bay, bukan menceritakan persiapan untuk
liburan ke Jogja Bay. Sementara kalimat „Sesudah itu saya
merapikan pakaian dan sabun mandi dimasukkan ke dalam tas‟
menceritakan persiapan untuk liburan ke Jogja Bay. Pengertian
sebelum melakukan liburan dan pada saat liburan itu sudah
berbeda sehingga sebaiknya kalimat tersebut dihilangkan saja
agar paragraf menjadi lebih koheren.
Sesudah itu saya memasuki air ombak itu. Koheren
tetapi Terdapat kesalahan penggunaan konjungsi antarkalimat „sesudah
Sesudah itu kedalaman airnya 2 meter tidak kohesif
itu‟ yang menyebabkan kalimat tersebut menjadi sangat tidak
sedangkan saya tingginya hanya 155 cm.
jelas ketika dibaca. Sebaiknya di awal kalimat lebih tepat jika
(K. 24)
bukan menggunakan konjungsi „sesudah itu‟ melainkan
menggunakan kata „ternyata‟ agar kalimat lebih mudah dibaca
dan dipahami maksudnya.
Perbaikan:
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30.

Sesudah itu saya memasuki air ombak itu. Ternyata kedalaman
airnya 2 meter sedangkan saya tingginya hanya 155 cm.
Sesudah itu saya bersama keluarga ganti baju Kohesif
tetapi Terdapat ketidakcermatan penalaran/logika urutan kejadian
dan mandi.
tidak koheren
sehingga lebih tepat jika posisi kata „ganti baju‟ dan „mandi‟
(K. 24)
dibalik agar makna kalimat menjadi lebih tepat penalarannya.
Perbaikan:
Sesudah itu saya bersama keluarga mandi dan ganti baju.



31.

Walaupun hanya mendapat harapan 2, kami Koheren
tetapi
tetap bersyukur dan tetap semangat untuk ke tidak kohesif
depannya dan mendapatkan juara pertama.
(K. 25)

Terdapat kesalahan penggunaan konjungsi „dan‟ pada kalimat
tersebut. Konjungsi „dan‟ dipergunakan untuk menyatakan
hubungan penambahan dari suatu peristiwa padahal kalimat
tersebut bukan menunjukkan hubungan penambahan melainkan
lebih kepada menyatakan hubungan tujuan. Oleh karena itu lebih
tepat jika kalimat tersebut tidak menggunakan konjungsi „dan‟
tetapi menggunakan kata „agar bisa‟ atau „supaya‟.
Perbaikan:
Walaupun hanya mendapat harapan 2, kami tetap bersyukur dan
tetap semangat untuk ke depannya agar bisa mendapatkan juara
pertama.



32.

Dia sangat senang juga karena dia tahu kalau Koheren
tetapi
aku sangat suka dengan hadiah yang dia tidak kohesif
berikan.
(K. 26)

Terdapat kesalahan penggunaan konjungsi „kalau‟. Konjungsi
„kalau‟ dipergunakan untuk menyatakan hubungan syarat padahal
kalimat tersebut bukan menunjukkan hubungan syarat melainkan
lebih kepada penjelasan. Oleh karena itu lebih tepat jika kalimat
tersebut bukan menggunakan konjungsi „kalau‟ melainkan
menggunakan konjungsi „bahwa‟.
Perbaikan:
Dia sangat senang juga karena dia tahu bahwa aku sangat suka
dengan hadiah yang dia berikan.



33.

Pada hari Sabtu itu kita semua diharuskan Koheren
tetapi Terdapat kesalahan penggunaan kata ganti persona yakni „kita‟.
untuk berangkat ke sekolah pagi-pagi.
tidak kohesif
Lebih tepat bila kata ganti persona yang digunakan adalah „kami‟
(K. 27)
karena kata ganti „kita‟ dan „kami‟ maknanya berbeda. Jika
menggunakan kata „kami‟ pembaca tidak ikut terlibat, jika
menggunakan kata „kita‟ pembaca ikut terlibat. Pada karangan
tersebut kurang tepat jika menggunakan kata „kita‟ karena
pembaca merupakan orang lain yang tidak memiliki keterlibatan
di dalam cerita.
Perbaikan:
Pada hari Sabtu itu kami semua diharuskan untuk berangkat ke
sekolah pagi-pagi.



34.

Pada akhirnya kita berangkat pada pukul 06.00 Koheren
tetapi
pagi dan menghabiskan waktu satu hari satu tidak kohesif
malam supaya sampai di villa tempat kita
bermalam.
(K. 28)

Terdapat kesalahan penggunaan kata ganti persona yakni „kita‟.
Lebih tepat bila kata ganti persona yang digunakan adalah „kami‟
karena kata ganti „kita‟ dan „kami‟ maknanya berbeda. Jika
menggunakan kata „kami‟ pembaca tidak ikut terlibat, jika
menggunakan kata „kita‟ pembaca ikut terlibat. Pada karangan
tersebut kurang tepat jika menggunakan kata „kita‟ karena
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35.

36.

37.

38.

pembaca merupakan orang lain yang tidak memiliki keterlibatan
di dalam cerita. Selain itu, terdapat kesalahan penggunaan
konjungsi „supaya‟ pada kalimat tersebut. Konjungsi „supaya‟
dipergunakan untuk menyatakan hubungan hasil padahal kalimat
tersebut bukan menunjukkan hubungan hasil melainkan lebih
kepada menerangkan tujuan. Oleh karena itu lebih tepat jika
kalimat tersebut tidak menggunakan konjungsi „supaya‟ tetapi
menggunakan konjungsi „untuk‟.
Perbaikan:
Pada akhirnya kami berangkat pada pukul 06.00 pagi dan
menghabiskan waktu satu hari satu malam untuk sampai di villa
tempat kami bermalam.
Tetapi ternyata saat itu kita masih harus Koheren
tetapi Terdapat ketidaktepatan penggunaan konjungsi „tetapi‟ pada
mempersiapkan banyak hal sebelum berangkat. tidak kohesif
kalimat tersebut. Konjungsi „tetapi‟ dipergunakan untuk
(K. 28)
menyatakan hubungan perlawanan intrakalimat. Konjungsi
tersebut diletakkan di tengah kalimat yakni di antara induk
kalimat dan anak kalimat. Sementara pada kalimat tersebut
konjungsi „tetapi‟ terletak di awal kalimat. Dalam bahasa baku
konjungsi „tetapi‟ tidak dipakai untuk memulai suatu kalimat.
Sebagai gantinya, lebih tepat jika kalimat tersebut menggunakan
konjungsi antarkalimat yakni „akan tetapi‟ untuk menghubungkan
dengan kalimat sebelumnya.
Perbaikan:
Akan tetapi ternyata saat itu kita masih harus mempersiapkan
banyak hal sebelum berangkat.
Aku hanya melihat tidak terlalu dekat mobil Koheren
tetapi
yang terbakar tersebut. Saya juga tidak tidak kohesif
mengabadikan
dengan
merekam
atau
memfoto-foto keadaan yang sangat mencekam
di sana.
(K. 29)

Terdapat ketidakkonsistenan penggunaan kata ganti persona
yakni „aku‟ dan „saya‟ sehingga mengganggu proses pembacaan.
Seharusnya penggunaan kata ganti tersebut konsisten dari awal
hingga akhir paragraf.
Perbaikan:
Saya hanya melihat tidak terlalu dekat mobil yang terbakar
tersebut. Saya juga tidak mengabadikan dengan merekam atau
memfoto-foto keadaan yang sangat mencekam di sana.
Setelah sudah memadamkan mobil tersebut, Koheren
tetapi Terdapat kesalahan bentuk kalimat yang menyebabkan kalimat
mobil itu harus ditempatkan di sana terlebih tidak kohesif
menjadi rancu. Fokus kalimat tersebut terletak pada mobil
dahulu sebelum diambil oleh pihak kepolisian.
sehingga kata „memadamkan‟ sebaiknya diubah menjadi
(K. 29)
„dipadamkan‟ dan kata „mobil tersebut‟ dihilangkan saja karena
sudah diwakili oleh kata „mobil itu‟.
Perbaikan:
Setelah sudah dipadamkan, mobil itu harus ditempatkan di sana
terlebih dahulu sebelum diambil oleh pihak kepolisian.
Setelah itu mobil tersebut menghitam pekat Koheren
tetapi Terdapat kesalahan penggunaan konjungsi antarkalimat „setelah
dan rusak.
tidak kohesif
itu‟. Lebih tepat jika diganti dengan kata „setelah dipadamkan‟.
(K. 29)
Perbaikan:
Setelah dipadamkan, mobil tersebut menghitam pekat dan
rusak.
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Terdapat kesalahan penggunaan kata ganti empunya „-nya‟
karena „–nya‟ lebih tepat jika digunakan untuk menggantikan
orang bukan benda. Kalimat tersebut akan lebih tepat jika
menggunakan repetisi kata „komputer‟ agar kalimat tidak ambigu.
Perbaikan:
Aku tidak pernah sehari tanpa bermain komputer. Pertama kali
aku mengenal komputer dari teman.
Aku memikirkan cara untuk membetulkan Kohesif
tetapi Kalimat „aku ingin tahu apa yang ada di dalamnya‟ tidak koheren
komputer karena aku ingin tahu apa yang tidak koheren
dengan kalimat „aku memikirkan cara untuk membetulkan
ada di dalamnya.
komputer‟ sehingga kalimat „aku ingin tahu apa yang ada di
(K. 30)
dalamnya‟ perlu diganti atau dibuang.



Pukul 07.00 pagi kami berangkat dari sekolah Koheren
tetapi
menuju ke Pulau Bali. Perjalanan yang aku tidak kohesif
lalui mencapai satu hari satu malam. Pada
tepat tengah malam kami menyeberang
menggunakan kapal dari Pelabuhan Ketapang
hingga Pelabuhan Gilimanuk.
(K. 31)

Terdapat ketidakkonsistenan penggunaan kata ganti persona
yakni „aku‟ dan „kami‟ sehingga mengganggu proses pembacaan.
Seharusnya penggunaan kata ganti tersebut konsisten dari awal
hingga akhir paragraf dengan menggunakan kata „aku‟ atau
„kami‟. Tidak berganti-gantian pada kalimat demi kalimat.
Perbaikan:
Pukul 07.00 pagi kami berangkat dari sekolah menuju ke Pulau
Bali. Perjalanan yang kami lalui mencapai satu hari satu malam.
Pada tepat tengah malam kami menyeberang menggunakan kapal
dari Pelabuhan Ketapang hingga Pelabuhan Gilimanuk.
Pagi harinya kami melanjutkan perjalanan ke Koheren
tetapi Terdapat kesalahan penggunaan konjungsi „dan‟ pada kalimat
tempat wisata hingga beberapa hari dan tidak kohesif
tersebut. Konjungsi „dan‟ dipergunakan untuk menyatakan
mencapai tujuan terakhir yaitu di Danau
hubungan penambahan dari suatu peristiwa padahal kalimat
Beratan Bedugul Bali.
tersebut bukan menunjukkan hubungan penambahan melainkan
(K. 31)
lebih kepada menyatakan hubungan tujuan. Oleh karena itu lebih
tepat jika kalimat tersebut tidak menggunakan konjungsi „dan‟
tetapi menggunakan kata „hingga‟.
Perbaikan:
Pagi harinya kami melanjutkan perjalanan ke tempat wisata
hingga beberapa hari hingga mencapai tujuan terakhir yaitu di
Danau Beratan Bedugul Bali.



43.

Sesaat selesai ibadah, saya dan keluarga saya Koheren
tetapi Penggunaan kata „sesaat‟ pada kalimat tersebut kurang tepat.
melanjutkan jalan-jalan ke daerah pantai itu.
tidak kohesif
Sebaiknya kata tersebut diganti dengan kata „setelah‟ agar lebih
(K. 32)
enak dibaca.
Perbaikan:
Setelah selesai ibadah, saya dan keluarga saya melanjutkan jalanjalan ke daerah pantai itu.



44.

Kita pergi ke tiga kota besar yaitu Jakarta, Koheren
tetapi Terdapat kesalahan penggunaan kata ganti persona yakni „kita‟.
Bogor, dan Bandung.
tidak kohesif
Lebih tepat bila kata ganti persona yang digunakan adalah „kami‟
(K. 33)
karena kata ganti „kita‟ dan „kami‟ maknanya berbeda. Jika
menggunakan kata „kami‟ pembaca tidak ikut terlibat, jika
menggunakan kata „kita‟ pembaca ikut terlibat. Pada karangan
tersebut kurang tepat jika menggunakan kata „kita‟ karena
pembaca merupakan orang lain yang tidak memiliki keterlibatan



39.

40.

41.

42.

Aku tidak pernah sehari tanpa bermain Koheren
tetapi
komputer. Pertama kali aku mengenalnya dari tidak kohesif
teman.
(K. 30)
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45.

di dalam cerita.
Perbaikan:
Kami pergi ke tiga kota besar yaitu Jakarta, Bogor, dan Bandung.
Tetapi saat aku tiba di sana, kota tersebut tidak Koheren
tetapi Terdapat ketidaktepatan penggunaan konjungsi „tetapi‟ pada
seperti
yang
kubayangkan
melainkan tidak kohesif
kalimat tersebut. Konjungsi „tetapi‟ dipergunakan untuk
kebalikannya.
menyatakan hubungan perlawanan intrakalimat. Konjungsi
(K. 33)
tersebut diletakkan di tengah kalimat yakni di antara induk
kalimat dan anak kalimat. Sementara pada kalimat tersebut
konjungsi „tetapi‟ terletak di awal kalimat. Dalam bahasa baku
konjungsi „tetapi‟ tidak dipakai untuk memulai suatu kalimat.
Sebagai gantinya, lebih tepat jika kalimat tersebut menggunakan
konjungsi antarkalimat yakni „akan tetapi‟ untuk menghubungkan
dengan kalimat sebelumnya.
Perbaikan:
Akan tetapi saat aku tiba di sana, kota tersebut tidak seperti yang
kubayangkan melainkan kebalikannya.



46.

Keluargaku pulang ke Surabaya lalu berlibur Koheren
tetapi
ke sebuah pulau yang berada di Madura, Gili tidak kohesif
Labak.
(K. 35)



47.

Tapi sampai di sana semuanya terbayarkan.
(K. 35)

Terdapat keambiguitasan kata „keluargaku‟ karena kalimat
tersebut bila dimaknai, yang berlibur adalah keluarga dari si
pencerita sedangkan si pencerita tidak ikut berlibur padahal
setelah dibaca secara keseluruhan ternyata si pencerita juga ikut
berlibur. Oleh karena itu, seharusnya di depan kata „keluargaku‟
ditambahkan kata „aku dan‟ agar kalimat menjadi lebih jelas dan
tidak menimbulkan salah tafsir atau ambigu.
Perbaikan:
Aku dan keluargaku pulang ke Surabaya lalu berlibur ke sebuah
pulau yang berada di Madura, Gili Labak.
Koheren
tetapi Terdapat ketidaktepatan penggunaan konjungsi „tetapi‟ pada
tidak kohesif
kalimat tersebut. Konjungsi „tetapi‟ dipergunakan untuk
menyatakan hubungan perlawanan intrakalimat. Konjungsi
tersebut diletakkan di tengah kalimat yakni di antara induk
kalimat dan anak kalimat. Sementara pada kalimat tersebut
konjungsi „tetapi‟ terletak di awal kalimat. Dalam bahasa baku
konjungsi „tetapi‟ tidak dipakai untuk memulai suatu kalimat.
Sebagai gantinya, lebih tepat jika kalimat tersebut menggunakan
konjungsi antarkalimat yakni „akan tetapi‟ untuk menghubungkan
dengan kalimat sebelumnya.
Perbaikan:
Akan tetapi sampai di sana semuanya terbayarkan.



48.

Setelah itu saya disuruh oleh petugas tersebut Koheren
tetapi
untuk menunggu keberangkatan di ruang tidak kohesif
tunggu.
(K. 37)

Terdapat kesalahan penggunaan kata „tersebut‟ karena
sebelumnya tidak ada kalimat yang menjelaskan petugas yang
dimaksud padahal kata „tersebut‟ digunakan untuk mensubstitusi
atau menggantikan kata yang sudah disebutkan sebelumnya. Oleh
karena itu, sebaiknya disebutkan terlebih dahulu petugas yang
dimaksud misalkan petugas check in sehingga kata „tersebut‟
dapat dipakai untuk menggantikan kata „check in‟ atau kata
„tersebut‟ langsung diganti menggunakan kata „check-in‟.
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