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MOTTO
Hidup ini seperti sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus terus bergerak.
(Albert Einstein)

Pengetahuan tidak hanya didasarkan pada kebenaran saja, tetapi juga kesalahan.
(Carl Gustav Jung)

Mulailah dari tempatmu berada. Gunakan yang kau punya. Lakukan yang kau bisa.
(Arthur Ashe)

Dua musuh terbesar kesuksesan adalah penundaan dan alasan.
(Jaya Setiabudi)

Tiap orang memiliki jalan kesuksesannya sendiri. Tergantung dari bagaimana kita
menikmati talenta yang dititipkan Tuhan pada kita.
(Antonia Windy)
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ABSTRAK
Windy Widiastuti Gemati, Antonia. 2020. Analisis Kohesi dan Koherensi Pada
“Rubrik Opini” Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat Edisi Maret 2018.
Skripsi. Yogyakarta: Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma.
Penelitian ini menganalisis kohesi dan koherensi dalam rubrik opini surat
kabar Harian Kedaulatan Rakyat edisi Maret 2018. Tujuan penelitian ini adalah
mendeskripsikan penanda kekohesian dan kekoherensian rubrik opini surat kabar.
Penelitian ini menggunakan teori analisis wacana, terutama aspek kekohesian dan
kekoherensian wacana. Sumber data penelitian ini adalah rubrik opini surat kabar
Harian Kedaulatan Rakyat. Data penelitian ini berupa kalimat-kalimat yang diduga
mengandung penanda kekohesian dan kekoherensian. Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan tiga tahap, yaitu tahap orientasi, tahap eksplorasi fokus, dan tahap
pengecekan dan pemeriksaan keabsahan data. Dalam mengidentifikasi dan
mengklasifikasi data, peneliti membuat kartu data.
Berdasarkan hasil analisis data ditemukan beberapa hal sebagai berikut.
Pertama, penanda kekohesian gramatikal dengan menggunakan penanda referensi,
substitusi, elipsis, dan konjungsi. Kedua, penanda kekohesian leksikal yang meliputi
repetisi, sinonimi, antonimi, hiponimi, kolokasi, dan ekuivalensi. Ketiga, penanda
kekoherensian ditemukan penanda kekoherensian “berpenanda” dan “tidak
berpenanda”. Penanda kekoherensian “berpenanda” meliputi koherensi intensitas,
koehrensi kausalitas, dan koherensi kontras. Penanda kekoherensian “tidak
berpenanda” nerupa koherensi perincian.
Atas dasar hasil analisis data, dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama,
penanda kekohesian rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat edisi Maret
2018 pada umumnya menggunakan penanda kekohesian secara eksplisit. Kedua,
penanda kekohesian gramatikal yang digunakan meliputi referensi, substitusi, elipsis,
konjungsi, dan penanda kekohesian leksikal yang digunakan meliputi repetisi,
sinonimi, antonimi, hiponimi, kolokasi, dan ekuivalensi. Ketiga, penanda
kekoherensian rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat edisi Maret 2018
pada umumnya menggunakan koherensi “berpenanda”, seperti koherensi intensitas,
koherensi kausalitas, dan koherensi kontras, sedangkan koherensi “tidak berpenanda”
hanya dapat ditemukan satu, yaitu koherensi perincian.
Kata kunci: kohesi gramatikal, kohesi leksikal, koherensi berpenanda, koherensi
tidak berpenanda.
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ABSTRACT

Windy Widiastuti Gemati, Antonia. 2020. Analysis of Cohesion and Coherence in
the “Opinion Rubric” Newspaper Kedaulatan Rakyat March 2018 Edition.
Yogyakarta: Indonesian Literature Education, Teaching and Education
Faculty Sanata Dharma University.
This study analyzes the cohesion and coherence in the March 2018
Kedaulatan Rakyat newspaper opinion rubric. The purpose of this study is to describe
the markers of the cohesion and coherence of the newspaper opinion rubric. This
research uses the theory of discourse analysis, especially aspects of cohesion and
coherence of discourse. The data source of this research is the rubric of opinion
newspaper Kedaulatan Rakyat Daily. The data of this research are sentences that
allegedly contain cohesion and coherence markers. Data collection techniques were
carried out in three stages, namely the orientation phase, the exploration phase of the
focus, and the stage of checking and checking the validity of the data. In identifying
and classifying data, researchers make data cards.
Based on the results of data analysis found several things as follows. First,
markers of grammatical cohesiveness by using reference markers, substitution,
ellipsis, and conjunctions. Second, markers of lexical cohesion which include
repetition, synonymy, antonymy, hyponymy, collocation, and equivalence. Third, the
markers of coherence are found as "signified" and "unmarked" coherence. Markers of
"tagged" coherence include intensity coherence, causality coherence, and contrast
coherence. Markers of "no sign" coherence and coherence of details.
On the basis of the results of data analysis, it can be concluded as follows.
First, the markers of the cohesiveness of the March 2018 Kedaulatan Rakyat
daily newspaper opinion rubric generally use explicit cohesion markers. Second,
the grammatical cohesive markers used include references, substitution, ellipsis,
conjunctions, and lexical cohesive markers used include repetition, synonymy,
antonymy, hyponymy, collocation, and equivalence. Third, markers of the
coherence of the March 2018 Kedaulatan Rakyat newspaper's opinion rubric
generally use "signatory" coherence, such as intensity coherence, causality
coherence, and contrast coherence, whereas coherence "no sign" can only be
found one, namely coherence of detail.
Keywords: grammatical cohesion, lexical cohesion, signified coherence, nonsignified coherence.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Bahasa adalah wahana yang digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi,
baik secara lisan maupun tertulis. Bahasa sangat penting bagi manusia dan bahkan
tetap menjadi bagian hidup serta menjadi milik masyarakat pemakainya. Bahasa
dan pemakainya selalu dihubungkan dengan kegiatan di dalam masyarakat. Pada
peristiwa komunikasi, Bahasa berfungsi secara ideasional dan interpersonal untuk
merealilsasikan dan mewujudkan adanya wacana. Dalam hal ini, para partisipan
(penutur dan mitra tutur) berkomunikasi dan berinteraksi social melalui dua
bahasa dalam wujud konkret berupa wacana lisan dan tulis (Sumarlam, 2003:4).
Wacana merupakan satuan bahasa tertinggi dan terlengkap yang terdiri atas
beberapa paragraf. Wacana memiliki kedudukan yang tetinggi karena wacana
telah melebihi tau melingkupi kata, frasa, klausa, kalimat, dan paragfar. Wacana
juga disebut satuan bahasa terlengkap, hal ini dikarenakan wacana terdiri atas
banyak struktur atau pola kalimat yang kompleks atau bahkan sangat kompleks.
Kridalaksana (2001: 179) juga mengemukakan bahwa wacana adalah satuan
bahasa terlengkap, tertinggi atau terbesar dalam hierarki gramatikal. Wacana
memiliki fungsi untuk berkomunikasi dan berinteraksi social. Selain itu, wacana
juga memiliki fungsi tekstual yang pada hakikatnya merupakan sarana bagi
terlaksananya kedua fungsi Bahasa yaitu fungsi ideasional dan fungsi
1
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interpersonal. Dalam fungsi tekstual, yang menjadi objek kajian penelitian ini
salah satu contohnya adalah dalam bentuk media cetak atau surat kabar. Harian
merupakan sarana komunikasi yang dalam penyajiannya menggunakan Bahasa
tulis. Harian Kedaulatan Rakyat menjadi salah satu sarana komunikasi yang
berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Yogyakarta karena dapat memberikan
informasi yang aktual, faktual, dan luas.
Wacana dapat dibagi menjadi dua macam yaitu wacana lisan dan wacana
tulis. Wacana lisan adalah perwujudan satuan bahasa baik berupakata, frasa,
klausa, dan kalimat yang dilisankan. Sedangkan untuk wacana tulis hampir sama
dengan wacana lisan tetapi wacana tulis ini lebih dominan akan kaidah-kaidah
dalam tata tulis, seperti ejaan, kohesi, bahkan koherensi. Wujud wacana tulis
tentunya berupa tulisan seperti yang tercetak dalam sebuah buku, surat kabar,
majalah, dan lain sebagainya.
Wacana sebagai dasar pemahaman teks sangat diperlukan oleh masyarakat
untuk memahami informasi yang dimuat dalam rubrik opini. Wacana yang baik
adalah wacana yang harus memperhatikan hubungan antarkalimat. Hal ini harus
selalu diperhatikan untuk memelihara keterkaitan dan keruntutan antarkalimat.
Salah satu aspek yang dimaksud, antara lain adalah aspek kohesi dan koherensi.
Kalimat-kalimat yang membangun rubrik opini pada Surat Kabar Harian
Kedaultan Rakyat memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Keterkaitan itu
membawa konsekuensi terjadinya hubungan bentuk dan makna antarkaimat dan
atau antarparagraf. Hal itu antara lain karena ada kalimat atau satu paragraf yang
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dikembangkan dan dijelaskan oleh kalimat atau paragraf lainnya secara kohesif
dan koheren. Pola dan sifat kohesif berkaitan dengan bentuk struktural, yaitu
kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. Kohesi gramatikal antara lain referensi,
substitusi, ellipsis, dan konjungsi. Adapun yang termasuk kohesi leksikal adalah
repetisi, sinonimi, antonimi, hiponimi, kolokasi, dan ekuivalensi Di dalam wacana
tulis terjadi komunikasi secara tidak langsung antara penulis dengan pembaca.
Sehingga kohesi wacana sangat pensting peranannya untuk membangun
komunikasi yang baik dan jelas bagi pmbacanya. Apabila kohesi wacana sudah
sangat baik maka sudah dapat dipastikan bahwa pesan dalam wacana tulis
tersebut dapat tersampaikan dengan baik pula. Sedangkan menurut Sumadi (Nesin
2012), koherensi dibagi menjadi koherensi berpenanda dan koherensi tidak
berpenanda.
Kohesi dan koherensi dalam sebuah wacana juga sangat diperlukan dan
diperhatikan dalam sebuah media massa atau ragam tulis misalnya surat kabar.
Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada wacana
tulis, yaitu pada rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat edisi bulan
Maret 2018. Menurut Frazier Moore (2004) Opini lebih kuat dari pada sebuah
kesan tetapi lebih lemah dari pada pengetahuan yang positif. Opini merupakan
suatu kesimpulan yang ada dalam pikiran dan belum dikeluarkan untuk di
perdebatkan. Opini sebagai sebuah wacana kebahasaan harus memenuhi
persyaratan yang baik, karena wacana itu harus dapat dipahami semua kalangan
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pembaca. Oleh karena itu rubrik opini dalam surat kabar harus memenuhi
persyaratan kohesi dan koherensinya.
Penelitian ini mengkaji wacana teks opini pada surat kabar Harian Kedaulatan
Rakyat berupa artikel pada rubrik opini yang merupakan wacana yang berisi
pokok pikiran, pandangan, dan gagasan dari seorang penulis terhadap suatu
permasalahan atau kejadian aktual. Dalam penyajiannya, seorang penulis opini
harus memerhatikan aspek pemahaman pembaca sehingga pesan yang
disampaikan pun dapat diterima oleh pembaca dengan tepat. Penelitian terhadap
wacana opini pada surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat dilakukan dengan
menggunakan kajian secara linguistik, yaitu analisis wacana. Analisis wacana
rubrik opini pada surat kabar Kedaulatan Rakyat ini menitikberatkan pada
mekanisme kohesi tekstual untuk mengungkapkan urutan kalimat yang dapat
membentuk sebuah wacana menjadi koheren (Sumarlam, 2003:138).
Penelitian ini menganalisis kohesi dan koherensi wacana pada rubrik opini
surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat edisi Maret 2018. Penelitian ini diharapkan
dapat memberi sumbangan berupa analisis deskripsi kualitatif terhadap kaidah
Bahasa Indonesia, terutama dalam hal analisis kohesi dan koherensi wacana.
1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat
diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian sebagai berikut.
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1. Penanda kohesi yang dimanfaatkan dalam membangun kohesi wacana dalam
artikel pada rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat edisi Maret
2018.
2. Fungsi kohesi wacana dalam artikel pada rubrik opini surat kabar Harian
Kedaulatan Rakyat edisi Maret 2018.
3. Penanda koherensi yang dimanfaatkan dalam membangun koherensi wacana
dalam artikel pada rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat edisi
Maret 2018.
4. Fungsi koherensi wacana dalam artikel pada rubrik opini surat kabar Harian
Kedaulatan Rakyat edisi Maret 2018.
1.3 Batasan Masalah
Berdasarkan keempat identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi
ruang lingkup penelitian yaitu sebagai berikut.
1. Penanda kohesi yang dimanfaatkan dalam membangun kohesi wacana pada
artikel rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat edisi Maret 2018.
2. Penanda koherensi yang dimanfaatkan dalam membangun koherensi wacana
pada artikel rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat edisi Maret
2018.
1.4 Rumusan Masalah
Berdasarkan fokus permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan pokok
permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.
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1. Penanda kohesi apa sajakah yang dimanfaatkan untuk membangun kohesi
wacana pada artikel rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat edisi
Maret 2018?
2. Penanda koherensi apa sajakah yang dimanfaatkan untuk membangun
koherensi wacana pada artikel rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan
Rakyat edisi Maret 2018?
1.5 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dapat
dirumuskan sebagai berikut.
1. Mendeskripsikan penanda kohesi yang membangun kohesi wacana pada
artikel rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat edisi Maret 2018.
2. Mendeskripsikan penanda koherensi yang membangun koherensi wacana
pada artikel rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat edisi Maret
2018.
1.6 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi khazanah penelitian
bahasa yang ada, khususnya yang berkaitan dengan wacana opini. Penelitian ini
juga dapat memberikan kontribusi pemahaman mengenai konsep wacana opini
yang kohesif dan koheren sehingga dapat dimengerti dengan mudah oleh
khalayak luas, terutama dalam artikel pada rubrik opini surat kabar Harian
Kedaulatan Rakyat. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi
atau rujukan untuk penelitian sejenisnya.
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1.7 Batasan Istilah
Pembatasan istilah diberikan agar antara peneliti dan pembaca terjalin
kesamaan persepsi terhadap judul penelitian. Berikut ini diberikan penjelasan
beberapa istilah operasional terkait penelitian.
1. Wacana adalah satuan gramatikal tertinggi yang dalam penelitian ini
disampaikan secara tertulis dan direalisasikan dalam bentuk karangan yang
utuh serta mengandung amanat yang lengkap.
2. Kohesi adalah hubungan antarkalimat dalam sebuah wacana, baik dalam strata
leksikal maupun dalam strata gramatikal.
3. Koherensi adalah pertalian atau jalinan antar kata atau kalimat dalam teks.
Koherensi merupakan salah satu elemen wacana yang dipergunakan untuk
menjelaskan suatu fakta atau peristiwa.
4. Rubrik opini merupakan salah satu kolom khusus surat kabar yang disediakan
pihak redaksi yang sengaja diperuntukkan bagi umum (para penulis dari luar
redaksi surat kabar).
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BAB II
STUDI KEPUSTAKAAN
Dalam bab studi kepustakaan ini akan dipaparkan penelitian terdahulu yang
revelan dan landasan teori. Penelitian mengenai kohesi dan koherensi dalam rubrik
opini memerlukan landasan teori yang cukup memadai. Selain itu, landasan teori
yang memadai juga akan memudahkan penulis dalam proses menjawab dua rumusan
masalah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu penanda kohesi dan koherensi yang
dimanfaatkan untuk membangun kohesi dan koherensi wacana pada rubrik opini surat
kabar Harian Kedaulatan Rakyat edisi Maret 2018. Dengan demikian, peneliti akan
memaparkan pembahasan yang jelas mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam
penelitian ini, yaitu analisis wacana, kohesi dalam analisis wacana, koherensi dalam
analisis wacana dan perbedaan kohesi dan koherensi, serta pengertian opini.
2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan
Penelitian terdahulu yang relevan digunakan sebagai referensi melengkapi
teori-teori dari para ahli sekaligus sebagai pembeda dengan penelitian sekarang.
Penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian penulis, yaitu Bangkit
Sugeng Subagyo (2012), Wisnu Widiatmoko (2015), dan Dania Kusumawati (2018).
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.

8
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Penelitian tersebut mengambil data dari tajuk rencana surat kabar Solopos edisi
Februari 2011. Pendekatan penelitian yang dipakai oleh Bangkit Sugeng Subagyo
dalam penelitiannya adalah analisis isi (content analysis). Teknik pengambilan
sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling dan menggunakan teknik
pengumpulan data berupa studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa tajuk
rencana pada harian Solopos menggunakan kohesi gramatikal berupa pengacuan,
substitusi, dan konjungsi. Sedangkan kohesi leksikal yang digunakan dalam tajuk
rencana harian Solopos berupa repetisi, hiponimi, dan ekuivalensi. Selain itu,
koherensi dalam tajuk rencana harian Solopos ditunjukan dengan sistematika
penulisan tajuk rencana yang runtut. Penggunaan konjungsi dan repetisi epizeuksis
menjadi penanda koherensi tajuk rencana harian Solopos.
Hubungan penelitian ini dengan penelitian Bangkit Sugeng Subagyo (2012),
yaitu sama-sama menganalisis penanda kekohesian dan kekoherensian wacana
argumentatif dalam media massa surat kabar. Perbedaannya terletak pada objek
penelitian, Bangkit Sugeng Subagyo meneliti rubrik tajuk rencana, sedangkan
penelitian ini meneliti rubrik opini. Selain itu, teknik pengumpulan data yang
digunakan juga berbeda.
Penelitian kedua oleh Wisnu Widiatmoko (2015) dengan judul Analisis
Kohesi dan Koherensi Wacana Berita Rubrik Nasional di Majalah Online Detik.
Penelitian tersebut mengambil data dari majalah online Detik edisi September sampai
Oktober 2014 berupa wacana berita. Metode pengumpulan data yang digunakan
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dalam penelitian tersebut adalah metode simak dan teknik catat. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa wacana berita dalam majalah online Detik menggunakan
penanda kohesi gramatikal pengacuan, substitusi, pelesapan, konjungsi, inversim dam
pemasifan kalimat. Sedangkan penanda kohesi leksikal yang ditemukan berupa
pengulangan, sinonimi, hiponimi, kolokasi, dan ekuivalensi. Koherensi yang
digunakan dalam wacana berita rubrik nasional dalam majalah online Detik yaitu,
hubungan perbandingan, hubungan kelonggaran-hasil, hubungan akibat-sebab,
hubungan sebab-akibat, hubungan makna alasan (argumentative), dan hubungan
latar-simpulan.
Hubungan penelitian ini dengan penelitian Wisnu Widiatmoko, yaitu samasama menganalisis penanda kekohesian dan kekoherensian wacana pada media
massa. Perbedaannya terletak pada objek penelitian. Wisnu Widiatmoko meneliti
wacana berita pada majalah online sedangkan penelitian ini menganalisis penanda
kohesi dan koherensi pada rubrik opini.
Penelitian terdahulu yang relevan selanjutnya, Dania Kusumawati (2018)
dengan judul Jenis Penanda Kekohesian dan Kekoherensian Karangan Deskripsi
Siswa Kelas X SMK Negeri 6 Yogyakarta Tahun Ajaran 2017/2018. Dania
mengambil data dari karangan deskripsi siswa kelas X SMK Negeri 6 Yogyakarta
dengan menggunakan teknik pengumpilan data berupa penugasan. Hasil penelitian
tersebut menunjukkan bahwa karangan deskripsi siswa kelas X SMK Negeri 6
Yogyakarta menggunakan penanda kohesi gramatikal berupa referensi, substitusi,
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elipsis, dan konjungsi. Sedangkan penanda leksikal yang digunakan berupa hiponim,
repetisi, sinonim, antonim, dan ekuivalensi. Penanda kekoherensian yang ditemukan
meliputi koherensi berpenanda dan koherensi tidak berpenanda.
Hubungan penelitian ini dengan peneltian Dania Kuaumawati, yaitu samasama menganalisis penanda kekohesian dan kekoherensian. Yang membedakan
penelitian ini dengan penelitian Dania terletak pada objek penelitian.
2.2 Landasan Teori
Penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai landasan dalam mencapai
tujuan. Adapun teori yang akan dipaparkan, yaitu: (1) analisis wacana; (2) jenis-jenis
wacana; (3) kohesi dalam analisis wacana; (4) koherensi dalam analisis wacana; (5)
opini.
2.2.1 Analisis Wacana
Secara etimologis istilah wacana berasal dari bahasa Sansekerta wac/wak/vac,
artinya „berkata„,„berucap„. Kata tersebut kemudian mengalami perubahan menjadi
wacana. Bentuk ana yang muncul di belakang adalah sufiks (akhiran), yang
bermakna

‗membedakan„

(nominalisasi).

Jadi,

kata

wacana

dapat

diartikan„perkataan„ atau ‗tuturan„ (Douglas dalam Mulyana 2005:3).
Para linguis Indonesia dan di negara-negara berbahasa Melayu lainnya
memperkenalkan istilah wacana sebagai bentuk terjemahan dari istilah bahasa Inggris
„discourse‟ (Oetomo, 1993:3). Tiap kajian wacana akan selalu mengadakan unsur-
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unsur satuan kebahasaan yang ada di bawahnya, seperti fonem, morfem, frasa, klausa,
atau kalimat. Di samping itu, kajian wacana juga menganalisis makna dan konteks
pemakaiannya (Mulyana, 2005: 6).
Di dalam buku Dasar-Dasar Analisis Wacana dalam Ilmu Bahasa, Praptomo
Baryadi (2002: 1-2) memberikan definisi sebagai berikut, kata wacana kemudian
masuk ke dalam bahasa Jawa Kuna dan bahasa Jawa Baru wacana atau wacana atau
„bicara, kata, ucapan‟. Kata wacana dalam bahasa Jawa Baru itu kemudian diserap
dalam

bahasa

Indonesia

menjadi

wacana

„ucapan,

percakapan,

kuliah‟

(Poerwadarminta 1976: 1144). Kata wacana dalam bahasa Indonesia dipakai sebagai
padanan (atau terjemahan) kata discourse dalam bahasa Inggris. Secara etimologis
kata discourse itu berasal dari bahasa Latin discursus „lari kian ke mari‟. Kata
discursus itu diturunkan dari bentuk discurrere. Bentuk discurrere itu merupakan
gabungan dari dis dan currere „lari, berjalan kencang‟ (Webster 1983:522). Menurut
Stubs dan Mc Houl (via Baryadi, 2002: 1-2) wacana dimengerti sebagai satuan
lingual yang berada di atas tataran kalimat. Dalam konteks tata bahasa, wacana
merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Hal ini berarti bahwa apa yang
disebut wacana mencakup kalimat, gugus kalimat, alinea atau paragraf, penggalan
wacana (pasal, subbab, bab, atau episode), dan wacana utuh. Hal ini berarti juga
bahwa kalimat merupakan satuan gramatikal terkecil dalam wacana dan dengan
demikian kalimat juga merupakan basis pokok pembentukan wacana.
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Istilah wacana mempunyai acuan yang lebih luas dari sekadar bacaan. Wacana
merupakan satuan bahasa yang paling besar yang digunakan dalam komunikasi.
Satuan bahasa di bawahnya secara berturut-turut adalah kalimat, frase, kata, dan
bunyi. Secara berurutan, rangkaian bunyi membentuk kata. Rangkaian kata
membentuk frase dan rangkaian frase membentuk kalimat. Akhirnya, rangkaian
kalimat membentuk wacana. Semuanya itu bisa lisan atau tulis (Rani dkk., 2006: 3).
Di sisi lain, Tarigan (2009: 24) memberikan definisi wacana sebagai satuan bahasa
terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi
dan kohesi tinggi yang berkesinambungan yang mempunyai awal dan akhir nyata
disampaikan secara lisan atau tertulis. Analisis wacana adalah analisis atas bahasa
yang digunakan. Maka, analisis wacana tidak dapat dibatasi pada deskripsi bentuk
bahasa yang tidak terikat pada tujuan atau fungsi yang dirancang untuk menggunakan
bentuk tersebut dalam urusan-urusan manusia (Brown dan Yule, 1996: 1). Seorang
penganalisis wacana memperlakukan datanya sebagai rekaman suatu proses dinamis
bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi, dalam sebuah konteks, oleh
pembicara/penulis untuk mengekspresikan berbagai makna dan mencapai maksud/inti
wacana tersebut (Brown dan Yule, 1996: 26).
Pada dasarnya analisis wacana ingin menganalisis dan menginterpretasi pesan
yang dimaksud pembicara atau penulis dengan cara merekrontuksi teks sebagai
produk ujaran/tulisan kepada proses ujaran/tulisan sehingga diketahui segala konteks
yang mendukung wacana pada saat diujarkan/dituliskan (Pranowo, 2014: 137).
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa analisis wacana merupakan kajian yang
membahas tentang wacana, sedangkan wacana merupakan satuan bahasa tertinggi
yang digunakan dalam komunikasi. Satuan bahasa ini terdiri dari fonem, morfem,
kata, frasa, klausa, dan kalimat. Satuan bahasa ini saling berkesinambungan dan dapat
disampaikan secara lisan maupun tertulis.
2.2.2 Jenis-Jenis Wacana
Rani, dkk. (2006: 25) berpendapat bahwa ada bermacam-macam cara untuk
membuat klasifikasi wacana. Pengklasifikasian wacana bergantung pada sudut
pandang yang digunakan. Dilihat dari bentuk saluran yang digunakan, dikenal
wacana lisan dan tulis.
Dilihat dari jumlah peserta yang terlibat dalam komunikasi dikenal ada
wacana monolog, dialog, dan polilog sedangkan dilihat dari tujuan berkomunikasi
ada wacana deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi, dan narasi. Berikut paparan
ringkas mengenai wacana tulis dan wacana lisan.
1. Wacana Tulis
Wacana tulis adalah wacana yang disampaikan secara tertulis, melalui media
tulis. Wacana tulis dapat kita temukan dalam bentuk buku, berita koran,
artikel, makalah, dan sebagainya (Tarigan, 2009: 49; Rani dkk., 2006: 26).
2. Wacana Lisan
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Wacana lisan adalah wacana yang disampaikan secara lisan, melalui
media lisan. Wacana lisan misalnya percakapan, khotbah (spontan), dan siaran
langsung di radio atau TV (Tarigan, 2009: 52; Rani dkk., 2006: 26).
Jenis wacana dapat dilihat berdasarkan jumlah peserta yang terlibat
pembicaraan dalam komunikasi. Ada tiga jenis wacana berdasarkan jumlah
peserta yang ikut ambil bagian sebagai pembicara, yaitu monolog, dialog, dan
polilog (Baryadi, 2002: 11-12). Berikut paparan ringkas mengenai ketiga
wacana tersebut.
1. Wacana Monolog
Wacana monolog adalah wacana yang pemproduksiannya hanya melibatkan
pihak pembicara. Wacana monolog dapat dibedakan menjadi wacana monolog
lisan seperti ceramah, khotbah, kampanye, petuah dan wacana monolog
tertulis seperti wacana eksposisi, wacana deskripsi, wacana jurnalistik,
wacana prosedural, wacana narasi tertulis (Baryadi, 2002: 11).
2. Wacana Dialog
Wacana dialog adalah wacana yang pemproduksiannya melibatkan dua pihak
yang bergantian peran sebagai pembicara dan pendengar. Contoh wacana
dialog adalah sapa menyapa, tanya jawab, peristiwa tawar menawar dalam
jual beli (Baryadi, 2002: 12).
3. Wacana Polilog
Wacana polilog adalah wacana yang diproduksi melalui pertukaran tiga jalur
atau lebih. Contoh wacana polilog adalah percakapan, diskusi, rapat,
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musyawarah (Baryadi, 2002: 12). Berdasarkan tujuan komunikasi, wacana
dapat dibedakan menjadi wacana deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi,
dan narasi. Setiap jenis wacana tersebut memiliki karakteristik tersendiri.
Namun, kenyataannya kelima jenis wacana itu tidak mungkin dipisahkan
secara murni (Rani dkk., 2006: 37). Berikut paparan ringkas mengenai kelima
wacana tersebut.
1. Wacana Deskripsi
Wacana deskripsi merupakan jenis wacana yang ditujukan kepada penerima
pesan agar dapat membentuk suatu citra (imajinasi) tentang sesuatu hal.
Aspek kejiwaan yang dapat mencerna wacana tersebut adalah emosi. Hanya
melalui emosi, seseorang dapat membentuk citra atau imajinasi tentang
sesuatu (Rani dkk., 2006: 37-38; Baryadi, 2002: 12).
2. Wacana Eksposisi
Wacana ekaposisi bertujuan untuk menerangkan sesuatu hal kepada penerima
(pembaca) agar yang bersangkutan memahaminya. Wacana eksposisi dapat
berisi konsep-konsep dan logika yang harus diikuti oleh penerima. Oleh sebab
itu, untuk memahami wacana eksposisi diperlukan proses berfikir (Rani dkk.,
2006: 38 ; Baryadi, 2002: 12).
3. Wacana Argumentasi
Wacana argumentasi menurut Rottenberg (via Rani dkk., 2006: 39)
merupakan salah satu bentuk wacana yang berusaha mempengaruhi pembaca
atau pendengar agar menerima pernyataan yang dipertahankan, baik yang
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didasarkan pertimbangan logis maupun emosional. Senada dengan itu,
menurut Salmon (via Rani dkk., 2006: 39) memberikan definisi argumentasi
sebagai seperangkat kalimat yang disusun sedemikian rupa sehingga beberapa
kalimat berfungsi sebagai bukti-bukti yang mendukung kalimat lain yang
terdapat dalam perangkat itu. Sebuah wacana dikategorikan argumentasi
apabila bertolak dari adanya isu yang sifatnya kontroversi antara penutur dan
mitra tutur. Dalam kaitannya dengan isu tersebut penutur berusaha
menjelaskan alasan-alasan yang logis untuk meyakinkan mitra tuturnya
(pembaca atau pendengar).
4. Wacana Persuasi
Wacana persuasi merupakan wacana yang bertujuan mempengaruhi
mitra tutur untuk melakukan tindakan sesuai yang diharapkan penuturnya.
Untuk mempengaruhi tersebut, biasanya digunakan segala upaya yang
memugkinkan mitra tutur terpengaruh. Untuk mencapai tujuan tersebut,
wacana persuasi kadang menggunakan alasan yang tidak rasional (Rani dkk.,
2006: 42-43 ; Baryadi, 2002: 12).
5. Wacana Narasi
Wacana narasi merupakan satu jenis wacana yang berisi cerita. Dalam
narasi terdapat unsur-unsur cerita yang pentig misalnya unsur waktu, pelaku,
dan peristiwa. Dalam wacana narasi harus ada unsur waktu, bahkan unsur
pergeseran waktu itu sangat penting. Unsur pelaku atau tokoh merupakan
pokok yang dibicarakan, sedang unsur peristiwa adalah hal-hal yang dialami
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oleh sang pelaku. Wacana narasi pada umumnya ditujukan untuk
menggerakkan aspek emosi. Dengan narasi, penerima dapat membentuk citra
atau imajinasi. Aspek intelektual tidak banyak digunakan dalam memahami
wacana narasi (Rani dkk., 2006: 45 ; Baryadi, 2002: 12).
Berdasarkan bentuknya, wacana dapat diklasifikasikan menjadi wacana prosa,
wacana puisi, dan wacana drama. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan sebagai
berikut.
1. Wacana Prosa
Wacana prosa adalah wacana yang disampaikan dalam bentuk prosa.
Wacana ini dapat tertulis atau lisan, dapat berupa wacana langsung atau tidak
langsung, dapat pula pembeberan atau penuturan. Contoh wacana prosa tulis
misalnya cerita pendek (cerpen), cerita bersambung (cerbung), novel, artikel,
dan undang-undang; sedangkan contoh wacana prosa lisan misalnya pidato,
khotbah, dan kuliah (Tarigan, 2009: 49 ; Baryadi, 2002: 13).
2. Wacana Puisi
Wacana puisi adalah wacana yang disampaikan dalam bentuk puisi,
baik secara tertulis ataupun lisan. Puisi dan syair adalah contoh jenis wacana
puisi tulis, sedangkan puisi yang dideklamasikan dan laga-lagu merupakan
contoh jenis wacana puisi lisan (Tarigan, 2009: 53 ; Baryadi, 2002: 13).
3. Wacana Drama
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Wacana drama adalah wacana yang disampaikan dalam bentuk drama,
dalam bentuk dialog, baik secara tertulis maupun secara lisan. Bentuk wacana
drama tulis terdapat pada naskah atau sandiwara, sedangkan bentuk wacana
drama lisan terdapat pada pemakaian bahasa dalam pementasan drama, yakni
percakapan antar pelaku dalam drama tersebut (Tarigan, 2009: 55 ; Baryadi,
2002: 13).
Berdasarkan beberapa klasifikasi di atas, rubrik opini tergolong dalam wacana
tulis karena wujudnya yang tertulis, wacana monolog karena proses penulisan atau
pemproduksiannya hanya melibatkan penulis, wacana argumentasi karena berusaha
mempengaruhi pembaca atau

pendengar

agar menerima pernyataan

yang

dipertahankan, baik yang didasarkan pertimbangan logis maupun emosional, dan
wacana prosa karena penyajiannya berbentuk prosa.
Klasifikasi wacana berdasarkan isi, relatif mudah dikenali. Hal ini disebabkan
antara lain, oleh tersedianya ruang (space) dalam berbagai media yang secara khusus
langsung mengelompokkan jenis-jenis wacana atas dasar isinya. Isi wacana
sebenarnya lebih bermakna sebagai „nuansa‟ atau „muatan‟ tentang hal yang ditulis,
disebutkan, diberitakan, atau diperbincangkan oleh pemakai bahasa (Mulyana, 2005:
56). Dalam kajian wacana, nuansa persoalan akan dicoba dipisahkan dan
dideskripsikan secara relatif. Berdasarkan isinya, wacana dapat dipilah menjadi:
wacana politik, wacana sosial, wacana ekonomi, wacana budaya, wacana militer,
wacana hukum, dan wacana kriminalitas (Mulyana, 2005: 57).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
20

2.2.3 Kohesi dalam Analisis Wacana
Kohesi merupakan salah satu unsur pembentuk teks. Kohesi adalah hubungan
antar bagian dalam teks yang ditandai oleh penggunaan unsur Bahasa. Kohesi adalah
hubungan antarkalimat dalam sebuah wacana, baik dalam strata gramatikal maupun
dalam strata leksikal.
Kohesi merupakan aspek formal bahasa dalam wacana (hubungan yang tampak
pada bentuk). Kohesi merupakan organisasi sintaktis dan merupakan tempat kalimatkalimat yang disusun secara padu dan padat untuk menghasilkan tuturan (Tarigan
2009:93). Gutwinsky dalam Tarigan (2009:93) mengutarakan bahwa kohesi adalah
hubungan antarkalimat di dalam sebuah wacana, baik dalam skala gramatikal
maupun skala leksikal tertentu. Pengetahuan strata dan penguasaan kohesi yang baik
memudahkan pemahaman tentang wacana. Wacana benar-benar bersifat kohesif
apabila terdapat kesesuaian secara bentuk bahasa terhadap koteks (situasi dalam
bahasa; sebagai lawan dari konteks atau situasi luar bahasa) James dalam Tarigan
(2009:93).
Menurut Anton (dalam Mulyana, 2005: 26) kohesi merupakan keserasian
hubungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain dalam wacana atau paragraf
sehingga tercipta pengertian yang padu dan koheren. Kohesi juga dapat dipakai
sebagai alat interpretasi wacana dari segi struktur kalimat. Apabila suatu kalimat
memiliki keruntutan hubungan struktur antarkalimat, maka kalimat tersebut disebut
kohesi. Jadi kohesif adalah keruntutan hubungan antarkalimat (Pranowo. 2014: 147).
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Berdasarkan perwujudan lingualnya, Halliday dan Hassan (dalam Baryadi, 2002:
17) membedakan dua jenis kohesi, yaitu kohesi gramatikal dan kohesi leksikal.
Unsur kohesi gramatikal terdiri dari reference (referensi), substitution (substitusi),
ellipsis (ellipsis), dan conjunction (konjungsi). Sedangkan kohesi leksikal terdiri atas
reiteration (reiterasi) dan collocation (kolokasi).
1. Kohesi Gramatikal dalam Analisis Wacana
Kohesi gramatikal merupakan piranti atau penanda kohesi yang melibatkan
penggunaan unsur-unsur kaidah Bahasa. Menurut Baryadi (2002) kohesi gramatikal
adalah keterkaitan gramatikal antara bagian-bagian wacana. Halliday dan Hassan
mengemukakan penanda kohesi gramatikal (dalam Baryadi, 2002:17) sebagai berikut:
1. Referensi
Referensi (penunjuk) adalah salah satu jeniskohesi gramatikal yang berupa
satuan lingual tertentu yang menunjuk satuan lingual yang mendahului atau
mengikutinya. Referensi merupakan bagian kohesi gramatikal yang berkaitan
dengan penggunaan kata atau kelompok kaya untuk menunjuk kata atau
kelompok kata atau satuan gramatikal lainnya. Menurut Ramlan perunjukan
dapat dilihat dari dua sudut, yaitu perujukan eksoforik dan endoforik (Mulyana,
2005: 27).
a. Perujukan Eksoforik
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Eksoforik berasal dari kata “ekso” yaitu “keluar” yang berarti apabila
kita tidak dapat menemukan rujukan dalam teks maka kita akan keluar dari
teks agar dapat memahami teks tersebut. Selain itu perujukan eksoforik ini
digunakan untuk merujuk kepada hal-hal yang mempunyai kaitan dengan
situasi yang berkembang di depan penutur ataupun pendengar yang
menerima pesan ataupun informasi yang telah disampaikan kepadanya
(Aliah,2014: 55). Halliday dan Hasan (dalam Aliah, 204:55) mengatakan
bahwa perujukan eksoforik ini menerangkan tentang situasi yang merujuk
kepada sesuatu yang telah diidentifikasi dalam sesuatu konteks bagi sebuah
situasi.
Perujukan eksoforik ini adalah hal ataupun fungsi yang menunjukan
kembali kepada sesuatu yang ada di luar daripada sebuah situasi. Hal ini
berarti bahwa perujukan eksoforik ini adalah merujuk kepada hal- hal di luar
konteks (Kridalaksana, dalam Aliah, 2014:55). Dalam situasi ini kaidah
perujuk eksoforik itulah yang digunakan bagi merujuk sesuatu yang telah
berlaku pada saat ujuaran itu disampaikan. Dapat disimpulkan bahwa
perujukan eksoforik ini adalah merujuk kepada hal-hal di luar teks.
b. Perujukan Endoforik
Halliday dan Hasan (dalam Aliah, 2014:56) mengatakan bahwa
perujukan endoforik ini merujuk hanya kepada teks, yaitu merujuk sematamata hanya kepada teks. Sedangkan Kridalaksana (dalam Aliah, 2014:56)
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memberikan pendapat bahwa perujukan endoforik ini adalah hal atau fungsi
yang menunjukan kembali pada hal-hal yang ada dalam wacana, mencakup
perujukan anaforik dan perujukan kataforik. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa perujukan endoforik adalah merujuk situasi yang ada
dalam teks.
Menurut Baryadi (2002) referensi endoforik dibagi menjadi:
a. Referensi Anaforis
Referensi anaforis ditandai oleh adanya konstituen yang menunjuk
konstituen di sebelah kiri (Baryadi, 2002: 18). Dengan kata lain referensi
anaforis menunjuk pada konstituen sebelum kata yang ditunjuk. Referensi
anaforis ditunjuk oleh kata itu, ini, begini, begitu, tersebut, di atas, demikian.
Dapat disimpulkan bahwa perujukan anaforik adalah perujukan yang
letaknya terdapat dibelakang penganjur.
Contoh:
Risky adalah salah satu generasi milenial yang kurang fasih
berbahasa Inggris. Meskipun begitu ia tidak diam di tempat,
melainkan mengikuti kursus di lembaga Bahasa Inggris ternama.
Kalimat tersebut dapat dikatakan berkohesi dengan penanda referensi
anaforis. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan kehadiran kata ia di kalimat
kedua yang mengacu kepada Risky di kalimat pertama.
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b. Referensi Kataforis
Referensi kataforis ditandai oleh adanya konstituen yang mengacu
kepada konstituen yang disebelah kanan (Baryadi, 2002:19). Dengan kata
lain referensi kataforis mengacu pada konstituen sesudah kata yang
menunjuk. Referensi kataforis ditandai oleh kata berikut, berikut ini, yakni,
yaitu. Aliah (2014: 56) mengatakan letak “perujuk” dalam perujukan
kataforik adalah di depan “penganjur”. Dapat disimpulkan bahwa perujukan
kataforik adalah perujuk yang terdapat di depan penganjur atau sebelum
penganjur.
Contoh:
Berdasarkan keputusan juri, puisi yang dinominasikan ke dalam 53
besar adalah sebagai berikut:
1. “Senja” karya Stefany Putri.
2. “Ibuku Matahariku” karya Dimas Anggara.
3. “Hitam di Langit Biru” karya Esa Rifzika.
Kalimat tersebut dapat dikatakan berkohesi dengan penanda referensi
kataforis. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan kehadiran kata berikut yang
merujuk ke unsur di sebelah kanan atau menjelaskan unsur yang
mengikutinya.
2. Substitusi (penggantian)
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Substitusi adalah proses atau hasil penggantian unsur bahasa oleh
unsur lain dalam satuan yang lebih besar untuk memperoleh unsur-unsur
pembeda atau untuk menjelaskan suatu struktur tertentu (Kridalaksana,
1992: 185). Menurut Mulyana (2005:28) substitusi adalah proses proses dan
hasil penggantian unsur bahasa oleh unsur bahasa lain dalam satuan yang
lebih besar. Maksud dari penggantian tersebut adalah penggantian kata oleh
kata ganti lainnya, agar kalimat menjadi lebih efektif. Substitusi merupakan
hubungan gramatikal, lebih bersifat hubungan kata dan makna. Substitusi
dalam bahasa Indonesia dapat berwujud nominal, verbal, klausal, atau
campuran; misalnya satu, sama, seperti itu, sedemikian rupa, demikian,
begitu, melakukan hal yang sama. Substitusi berwujud pronomina, yang
terbagi menjadi dua, yaitu pronomina persona dan pronomina petunjuk.
Pronomina persona adalah pronomina yang dipakai untuk mengacu pada
orang. Misalnya: saya, aku, kami, ia, beliau. Pronomina penunjuk dalam
bahasa Indonesia dibedakan menjadi tiga macam, yaitu (1) pronomina
penunjuk umum, yaitu ini, itu (2) pronomina penunjuk tempat, yaitu sini,
situ, sana (3) pronomina penunjuk ihwal adalah pronomina yang dipakai
sebagai pemarkah pertanyaan. Substitusi atau penggantian adalah pertukaran
bagi suatu segmen kata, frasa, atau klausa oleh kata ganti yang lainnya.
Penggantian ini juga ada penggantian nomina, penggantian verba, dan
penggantian klausa (Aliah, 2014:57). Dengan demikian substiusi atau
penggantian adalah pertukaran frasa atau klausa dengan kata ganti lainnya.
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Contoh:
Kemarin Sri Sultan Hamengku Buwono X blusukan ke Pasar
Beringharjo. Beliau sempat berbincang-bincang dengan salah satu
penjual batik.
Kalimat tersebut berkohesi dengan penanda substitusi. Hal tersebut
dapat dilihat dari penggunaan kata beliau di kalimat kedua yang
menggantikan Sri Sultan Hamengku Buwono X di kalimat pertama atau
kalimat sebelumnya.
3. Elipsis
Menurut Kridalaksana elipsis adalah peniadaan kata atau satuan lain
yang wujud asalnya dapat diramalkan dari konteks bahasa atau konteks luar
bahasa (dalam Mulyana, 2005). Elipsis dapat pula dikatakan penggantian nol
(zero); sesuatu yang ada tetapi tidak diucapkan atau tidak dituliskan.
Pertautan yang erat antarklausa terbentuk dengan pelesapan dan penggantian
unsur klausa. Elipsis menunjukkan penghilangan atau pelesapan, bentuk
linguistik dengan bentuk linguistik yang hilang itu dapat ditemukan atau
dijajaki dari konteks.
Dalam klausa Amin membeli baju dan sepatu untuk anaknya.
Sesungguhnya dilesapkan sejumlah bentuk linguistik. Bentuk lengkap teks
itu adalah Amin membeli baju untuk anaknya dan Amin membeli sepatu
untuk anaknya. Dengan demikian, bentuk yang dilesapkan atau bentuk
elipsis adalah Amin membeli dan untuk anaknya.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
27

4. Konjungsi
Konjungsi yang dipergunakan untuk menggabungkan kata dengan
kata, frase dengan frase, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, atau
paragraph dengan paragraf (Kridalaksana, 1992: 105). Konjungsi dapat
meliputi hubungan sebab akibat (sebab, karena, makanya, maka), konjungsi
pertentangan (namun, tetapi), konjungsi kelebihan (malah), konjungsi
perkecualian (kecuali), konjungsi konsesif (walaupun, meskipun), konjungsi
tujuan (agar, supaya), konjungsi penambahan (dan, juga, serta), konjungsi
pilihan (atau, apa), konjungsi harapan (semoga), konjungsi waktu (setelah,
selesai, sesudah), konjungsi urutan (apabila, jika), dan konjungsi cara
(dengan). Alwi (1999) membagi konjungsi menjadi beberapa macam:
a. Konjungsi Koordinatif
Konjungsi koordinatif merupakan konjungsi yang menghubungkan
dua unsur yang sejajar. Konjungsi yang dimaksud yaitu konjungsi dan,
atau, tetapi. Warisman (2013) yang mengatakan konjungsi koordinatif
di samping menghubungkan klausa juga dapat menghubungkan kata.
Contoh:
Rina menyapu lantai dan Rani mengelap meja.
Konjungsi koordinatif berfungsi sebagai penghubung dua buah
kalimat sehingga terpadu dengan erat, sedangkan kedua kalimat
berkedudukan setaraf.
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Dilihat dari segi arti konjungsinya, hubungan semantik antar klausa
dalam kalimat majemuk setara ada tiga macam, yaitu hubungan
penjumlahan (aditif), hubungan perlawanan (adservatif), dan hubungan
pemilihan (alternatif).
1. Hubungan penjumlahan/penambahan (aditif) adalah hubungan yang
menyatakan penjumlahan atau gabungan kegiatan, keadaan, peristiwa,
atau proses (Alwi, 1999:43). Konjungsi dan, kemudian, dan lalu
merupakan konjungsi yang menunjukan hubungan penjumlahan yang
menyatakan urutan waktu. Konjungsi aditif menghubungkan dua unsur
bahasa yang mempunyai kedudukan yang sama. Oleh karena itu,
konjungsi aditif termasuk konjungsi yang koordinatif.
Contoh:
Setelah mencurahkan isi hatinya, Heri merasa lega dan tenang.
Kalimat tersebut berkohesi dengan penanda konjungsi koordinatif
hubungan aditif. Hal itu dibuktikan dengan kehadiran penanda
hubung dan sebagai penghubung dua unsur bahasa yang
berkedudukan sama.
2. Hubungan perlawanan (adversatif) adalah hubungan yang menyatakan
bahwa apa yang dinyatakan dalam klausa pertama berlawanan atau tidak
sama dengan apa yang dinyatakan dalam klausa kedua (Alwi, 1999:47).
Hubungan perlawanan tersebut ditandai dengan adanya konjungsi tapi
atau tetapi, melainkan, dan namun.
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Contoh:
Walaupun Toni menginjaknya dengan sengaja, tetapi Rani tidak
menyimpan dendam.
Kalimat tersebut berkohesi dengan penanda konjungsi koordinatif
hubungan adversatif. Hal itu dibuktikan dengan kehadiran penanda
hubung tetapi sebagai penghubung antara klausa pertama dan
klausa kedua yang berlawanan.
3. Hubungan alternatif atau pilihan adalah hubungan yang menyatakan
pilihan di antara dua kemungkinan atau lebih yang dinyaakan oleh oleh
klausa-klausa yang dihubungkan (Alwi, 1999:50). Hubungan pemilihan
tersebut dilakukan di kedua kalimat yang berkedudukan setaraf.
Konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan dua pernyataan
tersebut adalah atau.
Contoh:
Kamu yang pergi atau aku yang meninggalkan ruangan ini.
Dalam hubungan alternatif, dua klausa yang dihubungkan dengan
konjungsi atau merupakan dua hal yang merupakan pilihan. Kedua
klausa yang dihubungkan itu mengandung pernyataan yang berisi
pilihan. Dalam hubungan alternatif itu pernyataan yang dihubungkan
dapat pula mengandung pengertian bahwa kedua pernyataan itu
merupakan dua hal yang sama sehingga dapat dipilih salah satunya.
b. Konjungsi Subordinatif
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Konjungsi subordinatif adalah sebuah konjungsi yang menghubungkan
dua klausa atau lebih yang memiliki status sintaksis yang tidak sama
(Warsiman, 2013:37). Konjungsi subordinatif dapat juga disebut sebagai
kata penghubung yang tidak setara. Menurut Lubis (2011:41) konjungsi
subordinatif terbagi menjadi 10 bagian, yaitu:
1. Hubungan waktu
Menurut Alwi (1999:52) suatu tuturan yang diikuti oleh konjungsi
penanda hubungan waktu bertujuan untuk menyatakan waktu terjadinya
peristiwa atau keadaan. Hubungan waktu ini dibedakan menjadi empat,
yaitu:
a) Hubungan batas waktu permulaan
Hubungan yang menunjukan batas waktu permulaan pada umumnya
menggunakan konjungsi sejak, semenjak, dan sedari. Konjungsi
sejak dipakai untuk menunjukkan bahwa peristiwa dimulai ketika
suatu pernyataan yang menyertai konjungsi itu terjadi.
Contoh:
Runi menjadi anak yang pemurung sejak ibunya meninggal
karena serangan jantung.
Kalimat tersebut berkohesi dengan penanda konjungsi subordinatif
hubungan waktu permulaan. Hal itu dibuktikan dengan kehadiran
penanda hubung sejak sebagai hubungan waktu dan berfungsi
menghubungkan kedua kalimat yang berkedudukan tidak setara.
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b) Hubungan batas waktu bersamaan
Hubungan waktu bersamaan menunjukan bahwa peristiwa atau
keadaan yang dinyatakan dalam klausa utama dan klausa subordinatif
terjadi pada waktu yang bersamaan atau hampir bersamaan (Alwi,
1999:53). Konjungsi yang dipakai dalam hubungan ini adalah ketika,
sewaktu, seraya, sambil, tatkala, selagi, selama dan saat.

Contoh:
“Maksud baik pihak sekolah memang tidak mudah diterima
oleh sebagian orangtua murid. Angkutan umum belum
memadai, orangtua tidak bisa mengantar, atau demi
penghematan biaya transport adalah sejumlah alasan praktis
yang dikemukakan. Ketika sekolah ingin mendidik murid untuk
mengamalkan teori di kelas dalam hidup kesehatian, tatangan
justru berasal dari sebagian orangtua yang menyekolahkan
anaknya….” (Kedaulatan Rakyat, 7 Maret 2018)
Kalimat tersebut dapat dikatakan berkohesi dengan penanda
konjungsi subordinatif waktu bersamaan. Hal tersebut dapat dilihat
dari kehadiran kata ketika yang berfungsi sebagai penanda hubung
untuk kalimat yang berkedudukan tidak setara.
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c) Hubungan batas waktu berurutan
Hubungan waktu berurutan menunjukan bahwa yang dinyatakan
dalam klausa utama lebih dahulu atau lebih kemudian daripada yang
dinyatakan dalam klausa subordinatifnya (Alwi, 1999:55). Konjungsi
yang biasanya dipakai adalah sebelum, sesudah, setelah, seusai, dan
sehabis.

Contoh:
Produk lokal yang menjadi keunggulan di Yogyakarta
dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah setelah produk
tersebut diekspor ke luar daerah bahkan luar negeri agar
semakin diminati.
Kalimat tersebut dapat dikatakan berkohesi dengan penanda
konjungsi subordinatif hubungan waktu berurutan. Hal tersebut
dibuktikan

dengan

penanda

kata

setelah

yang

berfungsi

menghubungkan kalimat yang berkedudukan tidak setara.
d) Hubungan waktu batas akhir terjadinya peristiwa
Hubungan waktu batas akhir dipakai untuk menyatakan ujung suatu
proses (Alwi, 1999:57). Konjungsi yang biasanya dipakai dalam
hubungan ini adalah hingga.
Contoh:
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Omset penjualan batik Pekalongan anjlok drastis, hingga
mencapai 70% dari penjualan bulan lalu.
Kalimat tersebut berkohesi dengan penanda konjungsi subordinatif
hubungan waktu batas akhir. Hal tersebut dibuktikan dengan
kehadiran penanda hubung hingga, yang berfungsi menghubungkan
kedua kalimat yang berkedudukan tidak setara.

2. Hubungan syarat
Hubungan syarat terjadi dalam kalimat yang klausa subordinatifnya
menyatakan syarat terlaksananya apa yang disebut dalam klausa utama.
Untuk menyatakan hubungan syarat dalam wacana, pada umumnya
digunakan konjungsi jika, jikalau, asal (kan), (apa)bila, dan bilamana.
Contoh:
Marina harus tetap membayar Uang Kuliah Tetap jika ingin
mengajukan cuti kuliah.
Kalimat tersebut dapat dikatakan berkohesi dengan penanda konjungsi
subordinatif syarat. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan kehadiran kata
jika yang berfungsi sebagai penanda hubungan syarat kalimat yang
memiliki kedudukan tidak setara.
3. Hubungan tujuan
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Menurut Alwi (1999:60), hubungan tujuan adalah kalimat yang klausa
subordinatifnya menyatakan suatu tujuan atau harapan dari apa yang
disebut dalam klausa utama. Konjungsi yang biasa dipakai untuk
menyatakan hubungan itu antara lain: supaya, agar, dan untuk.
Contoh:
Kamu harus belajar sungguh-sungguh, agar mendapatkan nilai
yang maksimal.
Kalimat tersebut dapat dikatakan berkohesi dengan penanda konjungsi
subordinatif hubungan tujuan. Hal tersebut dapat dikbuktikan dengan
kehadiran kata agar, yang berfungsi sebagai penanda hubung kedua
kalimat yang berkedudukan tidak setara.
4. Hubungan konsesif
Konsesif merupakan klausa yang menyatakan keadaan atau kondisi
yang berlawanan dengan sesuatu yang dinyatakan dalam klausa utama.
Menurut Alwi (1999:63), hubungan konsesif terdapat dalam sebuah
kalimat yang klausa subordinatifnya memuat pernyataan yang tidak
akan mengubah apa yang dinyatakan dalam klausa utama. Konjungsi
yang biasanya dipakai pada hubungan ini adalah walau(pun),
meski(pun), sekalipun, biar(pun), kendati(pun), dan sungguh(pun).
Contoh:
Sekalipun Yogi gagal meraih ranking pertama di kelasnya, ia
tidak boleh putus asa.
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Kalimat tersebut dapat dikatakan berkohesi dengan penanda konjungsi
subordinatif hubungan konsesif. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan
kehadiran kata sekalipun.
5. Hubungan pengandaian
Dalam konjungsi subordinatif yang menyatakan hubungan pengandaian
terdapat empat macam bentuk kata. Keempat macam bentuk kata itu
adalah andaikan, andaikata, seandainya, dan seumpama (Alwi,
1995:55).

Contoh:
Acara perpisahan kelas XII SMA Santa Maria Yogyakarta akan
berlangsung tepat waktu seandainya guru dan karyawan tidak ada
rapat di siang harinya.
Kalimat tersebut berkohesi dengan penanda konjungsi subordinatif
hubungan pengandaian. Hal ini dapat dibuktikan dengan kehadiran kata
seandainya, yang berfungsi menghubungkan kedua kalimat yang
berkedudukan tidak setara.
6. Hubungan pembandingan
Hubungan pembandingan adalah hubungan yan memperlihatkan
kemiripan antara pernyataan yang diutarakan dalam klausa utama dan
klausa subordinatif, serta anggapan bahwa isi klausa utama lebih baik
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atau lebih buruk daripada isi klausa subordinatif (Alwi, 1999:65).
Hubungan antar klausa yang menunjukan makna pembandingan ini
biasanya menggunakan kata hubung seperti, laksana, bak, dan
sebagaimana.
Contoh:
Suasana di rapat itu semakin memanas, seperti panasnya matahari
yang menyengat di siang hari.
Kalimat tersebut dapat dikatakan berkohesi dengan penanda konjungsi
subordinatif pembandingan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan
kehadiran kata seperti, dan berfungsi menghubungkan kedua kalimat
yang berkedudukan tidak setara.
7. Hubungan penyebapan
Dalam hubungan penyebapan, klausa subordinatifnya menyatakan sebab
atau alasan terjadinya sesuatu yang dinyatakan dalam klausa utama
(Alwi, 1999:67). Konjungsi yang biasanya dipakai untuk menandai
hubungan penyebapan ini antara lain, karena dan sebab.
Contoh:
Ronny tidak masuk sekolah, karena ayahnya masuk IGD.
Kalimat tersebut berkohesi, dengan penanda konjungsi subordinatif
hubungan penyebapan. Hal ini dapat dibuktikan dengan kehadiran kata
karena, yang befungsi sebagai penanda hubung kedua kalimat yang
tidak berkedudukan setara.
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8. Hubungan pengakibatan
Dalam hubungan pengakibatan ini, klausa yang disebutkan setelah
konjungsi menyatakan akibat dari apa yang dinyatakan dalam klausa
utama (Alwi, 1999:69). Hubungan pengakibatan merupakan kebalikan
dari hubungan penyebapan. Pada hubungan penyebapan, unsur yang
mengikuti konjungsi penyebapan adalah „sebab‟. Pada hubungan
pengakibatan unsur yang mengikuti yaitu konjungsi pengakibatan,
sehingga dan maka.
Contoh:
Sudah tiga bulan ini hujan tak kunjung turun, sehingga
menyebabkan air sungai surut.
Kalimat tersebut berkohesi dengan penanda konjungsi subordinatif
hubungan pengakibatan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan
kehadiran kata sehingga yang berfungsi sebagai penghubung kedua
kalimat yang berkedudukan tidak setara.
9. Hubungan penjelasan
Dalam

hubungan

penjelasan

atau

pelengkapan,

klausa

kedua

menerangkan atau memberi penjelasan terhadap klausa pertama atau
klausa sebelumnya (Alwi, 1999:73). Hubungan tersebut, biasanya
ditandai dengan kehadiran konjungsi bahwa.
Contoh:
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“Karena itu, terlepas dari segala kekurangannya, maka dapat
diartikan bahwa Persetujun Linggarjati bisa dijadikan cermin
pengabdian kepada rakyat Indonesia bagi pimpinan nasional
negeri ini….” (Kedaulatan Rakyat, 26 Maret 2018)
Kalimat tersebut dapat dikatakan berkohesi dengan penanda konjungsi
hubungan penjelasan/ pelengkapan. Hal tersebut dapat dibuktikan
dengan kehadiran kata bahwa, yang berfungsi sebagai penghubung
kedua kalimat yang berkedudukan tidak setara.

10. Hubungan cara
Hubungan cara terjadi dalam kalimat yang klausa subordinatifnya
menyatakan cara pelaksanaan dari apa yang dinyatakan oleh klausa
utama (Alwi, 1999:71). Dalam hubungan cara ini konjungsi yang
digunakan adalah dengan.
Contoh:
“…Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan keamanan suplai
air bersih secara berkelanjutan….” (Kedaulatan Rakyat, 20 Maret
2018)
Kalimat tersebut dapat dikatakan berkohesi dengan penanda konjungsi
subordinatif hubungan cara. Hal ini dapat dibuktikan dengan kehadiran
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kata dengan, yang berfungsi menghubungkan kedua kalimat yang
berkedudukan tidak setara.
c. Konjungsi Korelatif
Konjungsi korelatif berfungsi menghubungkan dua kata, frasa, atau
klausa yang memiliki status sintaksis yang sama (Warsiman, 2013:35).
Konjungsi korelatif ini sering dikenal dengan pasangan kata, dan para
pemakai bahasa sering mengacaukan penggunaan kedua pasangan itu.
Konjungsi korelatif adalah konjungsi terbelah, yaitu sebagian terletak di
awal

kalimat

dan

sebagian

lagi

terletak

di

tengah,

seperti;

baik…maupun; tidak hanya…tetapi; demikian (rupa)…sehingga;
jika…maka.

Contoh:
“Baik di dunia maupun di Indonesia, nama orang-orang yang masuk
ke dalam daftar 100 atau 1.000 orang terkaya relatif tidak
berubah….” (Kedaulatan Rakyat, 19 Maret 2018)
Kalimat tersebut dapat dikatakan berkohesi dengan penanda konjungsi
korelatif. Hal ini dapat dibuktikan dengan kehadiran kata baik dan
ataupun yang membuktikan, bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat
yang terbelah karena sebagian terletak di awal dan sebagian di tengah.
d. Konjungsi Antarkalimat
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Konjungsi antarkalimat berfungsi menghubungkan satu kalimat dengan
kalimat yang lain. Oleh karena itu, konjungsi ini selalu dimulai dengan
suatu kalimat yang baru dan tentu saja huruf pertamanya ditulis dengan
huruf kapital, lalu diikuti oleh tanda koma sebagai pembatas antarunsur
penghubung dan unsur kalimat berikutnya (Warsiman, 2013:38).
Konjungsi inilah yang sering digunakan oleh pemakai bahasa sebagai
sarana penghubung antarkalimat yang satu dengan kalimat yang lain
dalam sebuah paragraf. Konjungsi antarkalimat sebenarnya dapat dilihat
pada contoh konjungsi koordinatif yaitu jika kedua kalimat tersebut
dipisahkan dan tidak dijadikan keduanya menjadi sebuah kalimat.
Berikut ini konjungsi antarkalimat: biarpun demikian/begitu, sekalipun
demikian/begitu, walaupun demikian/begitu, meskipun demikian/begitu.
Sungguhan demikan/begitu, kemudian, sesudah itu, setelah itu,
selanjutnya, sebaliknya, sesungguhnya, bahwasanya, malah (an),
bahkan, (akan) tetapi, namun, selain itu, kecuali itu, dengan demikan,
oleh karena itu, oleh sebab itu, sebelum itu.
Contoh:
“Film sejarah bisa menjadi pengingat, pembangun nilai-nilai
bangsa dan sesuatu yang sacral soal pembentukan sebuah bangsa.
Oleh karenanya membuatnya harus penuh dengan ketelitian….”
(Kedaulatan Rakyat, 15 Maret 2018)
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Kalimat tersebut berkohesi dengan penanda konjungsi antarkalimat. Hal
tersebut dapat dibuktikan dengan kehadiran kata oleh karenanya dan
berfungsi sebagai kata hubung yang menghubungkan antara kalimat
pertama dan kalimat kedua.
2. Kohesi Leksikal dalam Analisis Wacana
Menurut Sumarlam (2003:35) kohesi leksikal adalah hubungan
antarunsur dalam wacana secara semantis. Kohesi leksikal diperoleh
dengan cara memilih kosakata yang serasi (Tarigan 2009:98). Kohesi
leksikal dapat dibedakan menjadi enam macam, sebagai berikut.
1. Repetisi (Pengulangan)
Repetisi adalah pengulangan satuan lingual (bunyi, suku kata,
kata, atau bagian kalimat) yang dianggap penting untuk memberi
tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai (Sumarlam 2003:35).
Pengulangan yang dimaksud bukan proses reduplikasi melainkan
pengulangan sebagai penanda hubungan antarkalimat dengan adanya
unsur pengulangan yang mengulang unsur yang terdapat dalam
kalimat di depannya.
Keraf (dalam Sumarlam 2003:35) membagi repetisi menjadi
delapan macam, yaitu
a. Repetisi epizeuksis, ialah pengulangan satuan lingual (kata) yang
dipentingkan beberapa kali secara berturut-turut.
Contoh repetisi epizeuksis:
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Sebagai seorang beriman , berdoalah selagi ada kesempatan,
selagi diberi kesehatan, dan selagi diberi umur panjang. Berdoa
wajib bagi manusia.
b. Repetisi tautotes, ialah pengulangan satuan lingual (sebuah kata)
beberapa kali dalam sebuah kontruksi.
Contoh repetsi tautotes:
Aku dan dia terpaksa harus tinggal berjauhan, tetapi aku sangat
mempercayai dia, dia pun sangat mempercayai aku. Aku dan dia
saling mempercayai.
c. Repetisi anafora, ialah pengulangan satuan lingual berupa kata atau
frasa pertama pada akhir baris atau kalimat berikutnya. Contoh
repetisi anafora:
bukan nafsu,
bukan wajahmu,
bukan kakimu,
bukan tubuhmu,
Aku mencintaimu karena hatimu.
d. Repetisi epistrofa, ialah pengulangan satuan lingual kata/frasa pada
akhir baris (dalam puisi) atau akhir kalimat (dalam prosa) secara
berturut-turut.
Contoh repetisi epistrofa.
Bumi yang kaudiami, laut yang kaulayari, adalah puisi.
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Udara yang kauhirup, air yang kauteguki, adalah puisi.
Kebun yang kautanami, bukit yang kaugunduli, adalah puisi.
Gubug yang kauratapi, gedung yang kautinggali, adalah puisi.
e. Repetisi simploke, ialah pengulangan satuan lingual pada awal dan
akhir beberapa baris atau kalimat berturut-turut.
Contoh repetisi simploke:
Kamu bilang hidup ini brengsek. Biarin.
Kamu bilang hidup ini nggak punya arti. Biarin.
Kamu bilang nggak punya kepribdian. Biarin.
Kamu bilang nggak punya pengertian. Biarin.
f. Repetisi mesodiplosis, ialah pengulangan satuan lingual di tengah
baris atau kalimat berturut-turut. Contoh repetisi mesodiplosis:
Pegawai kecil jangan mencuri kertas karbon.
Babu-babu jangan mencuri tulang-tulang ayam goreng.
Para pembesar jangan mencuri bensin.
Para gadis jangan mencuri perawannya sendiri.
g. Repetisi epanalepsis, ialah pengulangan satuan lingual, yang kata
atau frasa terakhir dari baris atau kalimat itu merupakan
pengulangan kata atau frasa pertama.
Contoh repetisi epanalepsis:
Minta maaflah kepadanya sebelum dia datang minta maaf.
Kamu mengalah bukan berarti dia mengalahkan kamu.
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Berbuat baiklah kepada sesama selagi bisa berbuat baik.
h. Repetisi anadiplosis, ialah pengulangan kata atau frasa terakhir
dari baris atau kalimat itu menjadi kata atau frasa pertama pada
baris atau kalimat berikutnya.
Contoh repetisi anadiplosis:
dalam hidup ada tujuan
tujuan dicapai dengan usaha
usaha disertai doa
doa berarti harapan
harapan adalah perjuangan
perjuangan adalah pengorbanan
2. Sinonimi
Aspek leksikal selain repetisi adalah sinonimi. Fungsi dari
sinonimi adalah untuk menjalin hubungan makna yang sepadan antara
satuan lingual tertentu dengan satuan lingual yang lain dalam wacana
(Sumarlam 2003:39). Berdasarkan wujud satuan lingualnya, sinonimi
dapat dibedakan menjadi lima macam, yaitu
a. Sinonimi antara morfem (bebas) dengan morfem (terikat),
Aku mohon kau mengerti perasaanku.
Kamu boleh bermain sesuka hatimu.
Dia terus berusaha mencari jatidirinya
b. Sinonimi kata dengan kata,
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Meskipun sedikit, saya sudah terima bayaran. Setahun menerima
gaji 80%. SK PNSku keluar. Gajiku naik.
c. Sinonimi kata dengan frasa atau sebaliknya,
Kota itu semalam dilanda hujan dan badai. Akibat adanya
musibah itu banyak gedung yang runtuh, rumah-rumah penduduk
roboh, dan pohon-pohon pun tumbang disapu badai.
d. Sinonimi frasa dengan frasa,
Tina adalah sosok wanita yang pandai bergaul. Betapa tidak.Baru
pindah dua hari ke sini, dia sudah bisa beradaptasi dengan baik.
e. Sinonimi klausa atau kalimat dengan klausa atau kalimat,
Gunakan landasan teori yang tepat untuk memecahkan masalah
tersebut. Pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan
persoalana itu pun juga harus akurat.

3. Antonimi (lawan kata)
Antonimi adalah satuan lingual yang berlawanan, antonimi
dapat disebut dengan istilah oposisi (Sumarlam dkk, 2004:271).
Berdasarkan sifatnya, oposisi antarkata dapat dibedakan menjadi enam
macam, yaitu oposisi kembar, oposisi majemuk, opsisi gradual, oposisi
relasional (kebalikan), oposisi hirarkis, dan oposisi inversi (Keraf,
2004: 40-41).
Berikut paparan ringkas mengenai keenam opossisi tersebut.
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a. Oposisi Kembar
Oposisi kembar adalah oposisi yang mencakup dua anggota seperti
laki-laki – wanita, jantan – betina, hidup – mati. Ciri utama dari kelas
antonim ini adalah penyangkalan terhadap yang satu berarti penegasan
terhadap anggota yang lain, penegasan terhadap yang satu berarti
penyangkalan terhadap yang lain (Keraf, 2004: 40).
b. Oposisi Majemuk
Oposisi majemuk adalah oposisi yang mencakup suatu perangkat
yang terdiri dari dua kata. Ciri utama kelas antonim ini adalah
penegasan terhadap suatu anggota akan mencakup penyangkalan atas
tiap anggota lainnya secara terpisah, tetapi penyangkalan terhadap
suatu anggota akan mencakup penegasan mengenai kemungkinan dari
semua anggota yang lain (Keraf, 2004: 40).

c. Oposisi Gradual
Oposisi gradual merupakan suatu penyimpangan dari oposisi
kembar, yaitu antara dua istilah yang berlawanan masih terdapat
sejumlah

tingkatan

antara.

Ciri

utama

antonim

ini

adalah

penyangkalan terhadap yang satu tidak mencakup penegasan terhadap
yang lain, walaupun penegasan terhadap yang satu mencakup
penyangkalan terhadap yang lain (Keraf, 2004: 40).
d. Oposisi Relasional (kebalikan)
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Oposisi

relasional

adalah

oposisi

antara

dua

kata

yang

mengandung relasi kebalikan. Relasi ini biasanya dinyatakan dengan
mempergunakan kata yang berlainan dalam konstruksi kalimat yang
sama (Keraf, 2004: 40-41).
e. Oposisi Hirarkis
Oposisi hirarkis adalah oposisi yang terjadi karena tiap istilah
menduduki derajat yang berlainan. Oposisi ini sebenarnya sama
dengan oposisi majemuk, namun di sini terdapat suatu kriteria
tambahan yaitu tingkat. Termasuk dalam kelas ini adalah perangkat
ukuran dan penanggalan (Keraf, 2004: 41).
f. Oposisi Inversi
Oposisi inversi adalah oposisi yang terdapat pada pasangan kata.
Pengujian utama mengenai oposisi inversi ini adalah apakah ia
mengikuti kaidah sinonim yang mencakup (a) penggantian suatu
istilah dengan yang lain, dan (b) mengubah posisi suatu penyangkalan
dalam kaitan dengan istilah yang berlawanan (Keraf, 2004: 41).
4. Hiponimi (hubungan atas-bawah)
Hiponimi adalah semacam relasi antarkata yang berwujud
atasbawah, atau dalam suatu makna terkandung sejumlah komponen
yang lain. Karena ada kelas atas yang mencakup sejumlah komponen
yang lebih kecil, dan ada sejumlah kelas bawah yang merupakan
komponen-komponen yang tercakup dalam kelas atas, maka kata yang
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berkedudukan sebagai kelas disebut superordinat dan kelas bawah
disebut hiponim (Keraf, 2004: 38). Baryadi (2002:26) mengungkapkan
bahwa hiponim adalah kohesi leksikal berupa relasi makna leksikal
yang bersifat hierarkis antara konstituen yang satu dengan konstituen
yang lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hiponim
merupakan hubungan kata, anggota, atau keluarga kata tertentu, bagian
dari kata umum yang lebih spesifik. Dapat disimpulkan bahwa
hiponim adalah keluarga kata atau hubungan kata yang lebih spesifik.
Contoh:
Bu Yati menanam benih bunga kol, wortel, dan kentang di kebun
miliknya pagi ini.
Kalimat tersebut berkohesi dengan penanda hiponim. Dibuktikan
dengan munculnya kata bunga kol, wortel, dan kentang yang
merupakan hiponim dari hipernim sayuran.
5. Kolokasi (sanding kata)
Kolokasi atau sanding kata adalah asosiasi tertentu dalam
menggunakan pilihan kata yang cenderung digunakan berdampingan.
Kata-kata yang berkolokasi adalah kata-kata yang cenderung dipakai
dalam suatu domain atau jaringan tertentu (Sumarlam, 2004: 144).
Contoh:
Anton memberi sepucuk surat untuk ibunya.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
49

Kalimat tersebut dapat dikatakan berkohesi dengan penanda kolokasi.
Hal tersebut dapat dibuktikan dengan kehadiran kata sepucuk yang
hanya dapat digunakan untuk kata-kata tertentu.
6. Ekuivalensi
Ekuivalensi adalah hubungan kesepadanan antara satuan
lingual tertentu dengan lainnya dalam sebuah paradigma (Sumarlam,
2004: 145). Ekuivalensi dapat dikatakan sebagai kata yang memiliki
kedekatan hubungan karena berasal dari kata dasar yang sama.
Penggunaan ekuivalensi dalam tulisan akan membuat semakin kohesif
dan hubungannya tampak jelas. Dapat disimpulkan bahwa ekuivalensi
adalah kata yang berasal dari kata dasar yang sama.
Contoh:
Dewi Lestari adalah seorang penulis. Ia menulis banyak sekali novel
yang memiliki tingkat pemahaman yang tinggi.
Kalimat tersebut

dapat

dikatakan berkohesi

dengan penanda

ekuivalensi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan kehadiran kata
penulis dan menulis yang berasal dari kata dasar yang sama, yaitu kata
dasar tulis.
2.2.4 Koherensi dalam Analisis Wacana
Dalam

struktur

wacana,

aspek

koherensi

sangat

diperlukan

keberadaannya untuk menata pertalian batin antara proporsisi yang satu
dengan lainnya untuk mendapatkan keutuhan (Mulyana, 2005: 30). Dalam
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Mulyana, 2005: 31 ditegaskan, hubungan koherensi adalah suatu rangkaian
fakta dan gagasan yang teratur dan tersusun secara logis. Koherensi dapat
terjadi secara terselubung karena berkaitan dengan bidang makna yang
memerlukan interpretasi. Sedangkan Halliday dan Hasan mengungkapkan
bahwa penentu utama untuk menentukan apakah seperangkat kalimat itu
merupakan suatu teks sangat bergantung pada hubungan-hubungan kohesif
yang ada di dalam dan di antara kalimat-kalimat itu yang dapat membentuk
suatu jaringan atau tekstur. Suatu teks mempunyai jaringan dan inilah yang
membedakan dengan yang bukan teks (dalam jurnal Kohesi dan Koherensi
dalam Wacana oleh Aflahah, Dosen Jurusan Syari‟ah STAIN Pameksan).
Dalam buku Pengajaran Wacana, Tarigan (2009: 100) menegaskan
bahwa koherensi adalah pengaturan secara rapi kenyataan dan gagasan, fakta
dan ide menjadi suatu untaian yang logis sehingga mudah memahami pesan
yang dikandungnya. Pokok permasalahan dalam analisis wacana adalah
bagaimana mengungkapkan hubungan-hubungan rasional dan kaidah-kaidah
perihal cara terbentuknya tuturan-tuturan yang koheren.
Adapun kriteria tingkat kekohesian meliputi, (1) hubungan antarkalimat
yang baik (2) kalimatnya efektif (3) urutan kalimat runtut dan menggunakan
penanda hubungan koherensi yang tepat dan (4) pemilihan pengungkapan
kosakata tepat. Wacana yang koheren memiliki ciri-ciri, susunannya teratur
dan amanatnya terjalin rapi, sehingga mudah diinterpretasikan (Samiyati,
dalam Mulyana 2005:30).
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Untuk membentuk keutuhan wacana, idealnya bagian-bagian wacana itu
bersifat kohesif dan koheren. Namun, bila mencari faktor mana yang lebih
mendasar dalam menciptakan keutuhan wacana, kekoherensilah yang lebih
mendasar daripada kohesi. Bagian-bagian wacana yang koheren, meskipun
tidak kohesif, dapat membangun wacana yang utuh. Sebaliknya, bagianbagian yang tidak koheren, meskipun kohesif, tidak dapat membentuk
keutuhan wacana.
1. Koherensi Berpenanda
Sumadi (Nesi, 2012) berpendapat bahwa koherensi berpenanda ialah
keterkaitan semantis antara bagian-bagian wacana yang pengungkapannya
ditandai dengan konjungsi. Koherensi berpenanda terdiri atas:
a. Koherensi Temporal/Kronologis
Menurut Sumadi (dalam Nesi, 2012:83) koherensi temporal, yaitu
koherensi yang menyatakan hubungan makna waktu antara kalimat
yang satu dengan kalimat yang lain. Misalnya kata setaun lalu,
seminggu sekali, dua minggu, sekarang, dan sebulan.
Contoh:
“Setahun lalu Reno berusia 16 tahun, pernah menjalani operasi
sinusitis. Awalnya seminggu sekali, lalu dua minggu, dan sekarang
sebulan sekali harus check up. Dan sekarang Reno sudah membaik.
Pada contoh di atas terlihat bahwa terdapat tiga kalimat. Diantara
kalimat- kalimat tersebut terdapat hubungan makna waktu yang
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dinyatakan dengan setahun lalu, seminggu sekali, dua minggu,
sebulan sekali, sekarang.
b. Koherensi Intensitas
Sumadi mengatakan bahwa koherensi intensitas yaitu koherensi yang
menyatakan hubungan kesungguhan atau penyangatan yang terdapat
dalam sejumlah penanda alam fungsinya sebagai penghubung antara
kalimat yang satu dengan kalimat yang lain (Nesi, 2012:84).
Contoh:
“…Tetapi bagi akademisi dan mereka yang belajar sejarah, persoalan
jiwa zaman menjadi permasalahan krusial. Seperti ketika opsir-opsir
Jepang berbicara seenaknya sendiri dengan Kiai Hasyim Asyari
dalam film „Sang Kiai‟ di depan para santrinya. Padahal pada
zamannya, KH Hasyim Asyari adalah tokoh yang sangat dihormati
Jepang…..” (Kedaulatan Rakyat, 15 Maret 2018)
Kutipan tiga kalimat di atas di antara kalimat-kalimatnya terdapat
penyanggatan yang ditunjukan dengan konjungsi padahal. Jadi
kalimat tersebut dapat dikatakan berkoherensi intensitas.
c. Koherensi Kausalitas
Sumadi mengemukakan bahwa koherensi kausalitas adalah koherensi
yang menyatakan hubungan sebab-akibat antara kalimat yang satu
dengan kalimat yang lain (Nesi, 2012:84). Misalnya kata oleh karena
itu atau oleh sebab itu.
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Contoh:
“Sebagai refleksi peringatan hari air dunia tanggal 22 Maret 2018
yang mengusung tema „Nature for Water‟ memberikan arahan pada
kita pentingnya memberi solusi berbasis alam untuk air dan
bagaimana hal itu dapat dipertimbangkan untuk kebijakan dan praktik
pengelolaan air. Oleh karena itu upaya perlindungan dan pemulihan
infrastruktur sumber dara air mendesak untuk segera dilakukan
karena secara

langsung akan mengingkatkan pasokan air.”

(Kedaulatan Rakyat, 20 Maret 2018)
Pada kutipan di atas, kalimat terakhir berkoherensi kausalitas. Hal
tersebut ditandai dengan konjungsi oleh karena itu pada kalimat
kedua.
d. Koherensi Kontras
Sumadi mengemukakan bahwa koherensi kontras adalah koherensi
yang menyatakan hubungan pertentangan atau perlawanan antara
kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Misalnya kata namun dan
tetapi untuk menyatakan hubungan perlawanan (Nesi, 2012:85).
Contoh:
“Hingga saat ini, pelaksanaan program unggulan pemerintah ini
masih terdapat berbagai kendala. Namun, bermodalkan kerja sama
yang solid, semua permasalahan dapat ditangani dengan baik.”
(Kedaulatan Rakyat, 3 Maret 2018)
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Pada kutipan di atas terdapat dua kalimat. Kalimat kedua berkoherensi
pertentangan dengan kalimat pertama. Hal tersebut ditandai konjungsi
namun yang terdapat dalam kalimat kedua.
e. Koherensi Aditif
Koherensi

aditif

adalah

koherensi

yang

menyatakan

makna

penambahan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, yang
ditandai konjungsi tertentu, misalnya di samping itu, lagi pula, dan
berikutnya (Nesi, 2012:85).
Contoh:
Sebagai warga negara yang baik, kita harus memiliki rasa simpatik
yang besar kepada sesama manusia. Berikutnya, dari rasa simpatik
itulah akan tumbuh benih-benih jiwa toleransi antarmasyarakat. Lagi
pula menjadi manusia yang berjiwa toleransi tinggi sangat
mendukung terciptanya kedamaian di negeri ini.
Contoh di atas terlihat bahwa kalimat pertama berkoherensi aditif
dengan kalimat kedua dan kalimat ketiga yang ditandai dengan
konjungsi berikutnya dan lagi pula itu mengajak pembaca untuk
melakukan kedua hal yang disampaikan.
f. Koherensi Perurutan
Koherensi

perurutan

merupakan

koherensi

yang

menyatakan

hubungan perbuatan yang harus dilakukan secara berurutan (Baryadi,
2002:46). Misalnya kata pertama kali, dan dua hari kemudian.
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Contoh:
Waktu pertama kali Susan menyiram tanaman eksperimennya, biji
kecambah itu belum tumbuh. Dua hari kemudian, biji kecambah itu
mulai tumbuh dan berkembang.
Contoh di atas terdiri dari dua buah kalimat. Kalimat pertama dan
kalimat kedua terdapat koherensi perurutan yang ditandai dengan
pertama kali, dan dua hari kemudian.
2. Koherensi Tak Berpenanda
Koherensi tidak berpenanda ialah pertalian semantik antara bagianbagian wacana yang secara tekstual tidak ditandai konjungsi namun dapat
dipahami dari hubungan antarunsur-unusurnya (Baryadi, 2002: 34).
Koherensi tidak berpenanda terdiri atas:
a. Koherensi Perincian
Baryadi (2002: 32) mengemukakan bahwa koherensi perincian adalah
koherensi yang mengatakan hubungan makna rincian penjelasan
sesuatu hal secara sistematis.
Contoh:
“Dalam Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap
Perempuan

(1993)

didefinisikan

bahwa

kekerasan

terhadap

perempuan adalah suatu tindakan kekerasan berbasis jender yang
mengakibatkan atau bisa mengakibatkan bahaya, penderitaan fisik,
seksual atau mental perempuan. Termasuk ancaman tindakan sejenis,
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pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang,
baik di ranah publik maupun kehidupan pribadi.” (Kedaulatan
Rakyat, 6 Maret 2018)
Kutipan di atas dapat dikatakan berkoherensi perincian. Hal tersebut
dapat dilihat dari penjelasan tentang kekerasan terhadap perempuan
yang dijelaskan secara rinci.
b. Koherensi Wacana Dialog
Koherensi wacana dialog adalah koherensi yang didominasi oleh
adanya stimulus-respon. Koherensi wacana dialog untuk diwujudkan
dalam bentuk penanda sehingga harus dipahami dari hubungan
antarkalimatnya.
Contoh:
A: Berapa harga buah durian ini, Bu?
B: Cuma dua puluh lima rbu rupiah A: Boleh kurang, Bu?
B: Kurang sedikit lah!
A: Lima belas ribu ya, Bu?
B: Belum bisa, naik sedikit, lah! (Baryadi, 2002: 35).
Contoh di atas adalah wacana yang kalimat-kalimatnya berfungsi
untuk menyampaikan negosiasi atau tawar menawar. Oleh karena itu,
kalimat-kalimat tersebut dapat dikatakan berkoherensi wacana dialog.
2.2.5 Rubrik Opini
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Rubrik opini merupakan bagian yang sangat penting bagi kehidupan
pers di Indonesia. Rubrik ini penting tidak hanya sebagai berita, namun juga
sebagai komoditi. Rubrik opini adalah salah satu kolom media yang
disediakan oleh redaksi (media cetak: majalah; surat kabar) untuk penulis
sebagai wadah penyampaian pendapat, gagasan, maupun ide yang ditulis.
Opini mengupas berbagai masalah yang terjadi di tengah masyarakat yang
sedang hangat diperbincangkan.
Menurut Santoso Sastropoetro (via Olii, 2007: 20) istilah opini publik
sering digunakan untuk menunjuk kepada pendapat-pendapat kolektif dari
sejumlah besar orang. Menurut Emory S. Bogardus (via Olii, 2007: 20) dalam
The Making of Publik Opinion mengatakan opini publik merupakan hasil
pengintegrasian pendapat berdasarkan diskusi yang dilakukan di dalam
masyarakat domokratis. Bogardus lebih lanjut menyatakan bahwa opini
publik bukan merupakan seluruh jumlah pendapat individu-individu yang
dikumpulkan. Menurut Bernard Hennessy (via Olii, 2007: 20-21) dalam
bukunya Pendapat Umum, mengemukakan lima faktor pembentuk opini
publik sebagai berikut.
1. Adanya isu.
2. Nature of Publics, harus ada kelompok yang dikenal dan
berkepentingan dengan persoalan itu.
3. Pilihan yang sulit, mengacu pada totalitas opini para anggota
masyarakat tentang suatu isu.
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4. Suatu pernyataan/opini.
5. Jumlah orang terlibat.
Menurut Astrid (Via Olii, 2007 : 21) beberapa pengertian mengenai
opini publik yaitu sifat umum yang diselidiki ilmu komunikasi merupakan
bentuk kelompok (sosial) yang kolektif dan tidak permanen. Perkataan
“publik” melukiskan kelompok manusia yang berkumpul secara spontan
dengan syaratsyarat sebagai berikut.
1. Menghadapi suatu persoalan.
2. Berbeda

opini

mengenai

suatu

persoalan

dan

berusaha

mengatasinya.
3. Untuk mencapai jalan keluar melalui keinginan berdiskusi.
Dengan demikian, opini adalah suatu pernyataan tentang sikap
mengenai suatu masalah yang bersifat kontroversial. Opini timbul sebagai
hasil pembicaraan tentang masalah yang kontroversial yang menimbulkan
pendapat yang berbedabeda.
Opini dalam surat kabar meliputi tajuk rencana (editorial), karikatur,
pojok, artikel, kolom, dan surat pembaca. Surat kabar di Indonesia memiliki
struktur halaman atau rubrik masing-masing, begitu juga dengan halaman
opini yang biasanya diletakan pada satu halaman. Seperti pada Harian
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Kedaulatan Rakyat, halaman opini biasanya terdapat di halaman 11-12
dengan nama OPINI.
1. Tajuk Rencana
Tajuk rencana atau editorial adalah opini dan sikap resmi suatu media
sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, dan
kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Karakter atau identitas
sebuah surat kabar terletak pada tajuk rencana yang diterbitkannya.
2. Karikatur
Karikatur diartikan sebagai opini redaksi media dalam bentuk gambar
yang sarat dengan muatan kritik sosial dengan memasukkan unsur kelucuan,
anekdot, atau humor agar siapa pun yang melihatnya bisa tersenyum,
termasuk tokoh atau objek yang dikarikaturkan itu sendiri.
3. Pojok
Pojok adalah kutipan pernyataan singkat narasumber atas peristiwa
tertentu yang dianggap menarik atau kontroversial, untuk kemudian
dikomentari oleh pihak redaksi dengan kata-kata atau kalimat yang
mengusik, menggelitik, dan adakalanya reflektif. Tujuannya untuk
“mencubit”, mengingatkan, menggugat. Kritis tetapi tetap etis. Sesuai
dengan namanya, pojok ditempatkan di sebelah pojok.
4. Artikel
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Artikel adalah tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas
tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual dan atau kontroversial
dengan

tujuan

untuk

memberitahu

(informatif),

memengaruhi

dan

meyakinkan (persuasif argumentatif), atau menghibur khalayak pembaca
(rekreatif).
5. Kolom
Kolom adalah opini singkat seseorang yang lebih banyak menekankan
aspek pengamatan dan pemaknaan terhadap suatu persoalan atau keadaan
yang ada di masyarakat. Kolom lebih banyak mencerminkan cap pribadi
penulis. Sifatnya memadat, memakna, dan inferensial, bandingkan dengan
sifat artikel yang lebih banyak memapar, melebar, dan referensial
(berdasarkan referensi). Sangat dianjurkan, tulisan kolom disertai foto
penulis. Anjuran yang sama justru tidak berlaku bagi artikel.
6. Surat pembaca
Surat pembaca adalah opini singkat yang ditulis oleh pembaca dan
dimuat dalam rubrik khusus surat pembaca. Surat pembaca biasanya berisi
keluhan atau komentar pembaca tentang apa saja yang menyangkut
kepentingan dirinya atau masyarakat. Rubrik surat pembaca lebih merupakan
layanan publik dari pihak redaksi terhadap masyarakat. Dalam rubrik ini
pembaca boleh menuliskan apa saja dan ditujukan kepada siapa saja.
2.3 Kerangka Berpikir
Penelitian ini menganalisis rubrik opini surat kabar Kedaulatan
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Rakyat edisi Maret 2018. Peneliti akan menganalisis mengenai
penanda kekohesian dan kekoherensian jenis karangan argumentatif
dengan menggunakan teori analisis wacana.
Analisis terhadap kohesi ada dua macam yaitu kohesi gramatikal
dan kohesi leksikal. Secara teoretis, jenis kohesi gramatikal ada 4
(empat) macam, yaitu pengacuan (reference), penggantian (substitusi),
pelepasan (elipsis), dan kata sambung (conjunction). Sementara itu,
kohesi leksikal dibedakan menjadi enam macam, yaitu hiponim,
repetisi, kolokasi, sinonimi, antonimi dan ekuivalensi.
Selain menganalisis aspek kohesi, penelitian ini juga menganalisis
penanda kekoherensian rubrik opini. Analisis koherensi meliputi
koherensi berpenanda dan tidak berpenanda. Koherensi berpenanda
meliputi,

koherensi

temporal/kronologis,

koherensi

intensitas,

koherensi kausalitas, koherensi kontras, koherensi aditif, dan koherensi
perurutan. Adapun untuk koherensi tidak berpenanda meliputi
koherensi perincian dan koherensi wacana dialog.
Berdasarkan uraian di atas, kerangka berpikir dapat digambarkan
dalam bentuk bagan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kerangka Berpikir

Rubrik Opini Surat Kabar
Kedaulatan Rakyat edisi
Maret 2018
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pemilihan jenis
penelitian deskriptif kualitatif sangat disesuaikan dengan permasalahan yang
akan dibahas dan tujuan penelitian. Untuk membahas permasalahan dan
mencapai tujuan, peneliti memahami teori dasar dengan menggunakan analisis
secara induktif mengacu pada pencarian data atau pengumpulan data, tidak
dimaksudkan untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan sebelum
penelitian dilaksanakan (Djajasudarma, 1993:15). Istilah deskriptif itu mengacu
bahwa penelitian yang dilakukan semata-mata hanya berdasarkan pada fakta
yang ada atau fenomena yang memang secara empiris hidup pada penuturpenuturnya, sehingga yang dihasilkan atau yang dicatat berupa perian bahasa
yang biasa dikatakan sifatnya seperti potret: paparan seperti adanya (Sudaryanto,
1988: 62). Fakta-fakta yang dideskripsikan tersebut adalah aspek-aspek yang
membangun kohesi dan koherensi wacana pada rubrik opini surat kabar Harian
Kedaulatan Rakyat dari segi kewacanaan.
Penelitian ini diarahkan untuk memperoleh deskripsi yang objektif dan akurat
aspek-aspek yang membangun kohesi dan koherensi pada rubrik opini politik
surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat. Adapun fakta-fakta yang akan

63

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
64

dideskripsikan adalah aspek-aspek (kohesi dan koherensi) yang menjadi sarana
keutuhan dan keterpaduan wacana pada rubrik opini surat kabar Harian
Kedaulatan Rakyat, seperti kalimat, paragraf, dan rubrik opini.
3.2 Sumber dan Data Penelitian
Sumber data penelitian ini adalah artikel-artikel opini dalam halaman rubrik
opini yang terdapat pada surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat, yang berjumlah
36 artikel. Opini tersebut terbit pada bulan Maret tahun 2018. Adapun yang
menjadi data penelitian ini adalah kalimat-kalimat dalam artikel rubrik opini
surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat yang diduga mengandung unsur
kekohesian dan kekoherensian. Peneliti memilih artikel sebagai sumber data
penelitian karena sudah ditemukan banyak penilitian serupa lainnya yang
menganalisis penanda kekohesian dan kekoherensian pada tajuk rencana dan
kolom dalam rubrik opini surat kabar, sehingga peneliti tertarik untuk
menganalisis artikel dalam rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat.
3.3 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah teknik simak. teknik
simak dipilih karena objek yang diteliti berupa bahasa yang sifatnya teks.
teknik simak juga harus disertai dengan teknik catat, yang berarti peneliti
mencatat data yang dinilai tepat dalam kajian analisis kohesi dan koherensi
wacana pada instrument penelitian berupa kartu data. Langkah-langkah yang
peneliti lakukan dalam metode pengumpulan data adalah sebagai berikut.
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1. Menyimak
Menyimak adalah langkah awal yang dilakukan dengan memperhatikan dan
mempelajari dengan seksama objek yang diteliti yaitu artikel pada rubrik
opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat edisi Maret 2018. Setelah itu
dipilih wacana-wacana yang dianggap menggunakan penanda kekohesian dan
kekoherensian.
2. Mencatat
Pencatatan dilakukan setelah data yang berupa artikel tersebut dinilai cukup
untuk dijadikan data penelitian. Data kemudian dicatat dalam kartu data untuk
dianalisis penanda kekohesian dan kekoherensian yang digunakan dalam
artikel pada rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat edisi Maret
2018.
3.4 Instrumen Penelitian
Instrumen dalam penelitian ini yaitu peneliti sendiri (human instrumen).
Dalam hal ini, peneliti harus mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang
hal-hal yang berkaitan dengan masalah penelitian. Untuk menghasilkan data
yang memadai peneliti memperluas seluruh pengetahuan yang didasarkan pada
teori tentang kohesi dan koherensi. Untuk memudahkan proses pengambilan
data, peneliti menggunakan alat bantu, yaitu alat tulis dan kartu data. Kartu data
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digunakan untuk membantu proses pengambilan data secara tertulis. Pemilihan
kartu data ini dengan pertimbangan agar mudah saat mengkategorisasikan datadata pada rubrik opini. Penggunaan kartu data sangat membantu peneliti karena
tanpa kartu data peneliti akan kesulitan dalam pengambilan data dan
mengkategorikan data. Berikut ini contoh kartu data.
Judul di atas bukan bermaksud mengatakan Yogyakarta tak beridentitas. Saya hanya
ingin mengatakan bahwa Yogyakarta tengah dalam proses kehilangan identitas secara
budaya. Proses kehilangan itu jelas sangat terasa apabila kita mencermati
perkembangan dari mode wisata (misalnya) yang tengah menjadi tren saat ini
(01/010318/MIY/KR).
Keterangan:
01

: Nomor Data

010318

: 1 Maret 2018 (Tanggal Terbit)

MIY

: Membangun Identitas Yogyakarta (Judul Opini)

KR

: Kedaulatan Rakyat

3.5 Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan upaya yang dilakukan untuk mengklasifikasi,
mengelompokkan data (Mahsun, 2007: 253). Dalam rangka pengklasifikasian dan
pengelompokkan data tentu harus didasarkan pada apa yang menjadi tujuan
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penelitian. Tujuan penelitian itu sendiri adalah memecahkan yang menjadi fokus
penelitian.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti menganalisis
penanda kohesi dan koherensi antarkalimat pada artikel dalam rubrik opini surat
kabar Kedaulatan Rakyat, kemudian mendeskripsikannya secara sistematis. Teknik
yang digunakan adalah analisis wacana karena kalimat-kalimat tidak dianalisis dalam
satu paragraf namun dianalisis berdasarkan hubungan antarkalimat yang satu dengan
kalimat yang lain di dalam wacana. Dalam penelitian ini menggunakan konteks yang
bersifat intralinguistik atau dengan kata lain pertalian makna antarkalimat diungkap
berdasarkan hubungan antarkalimat yang satu sengan kalimat yang lain di dalam teks.
Untuk mengetahui penanda kohesi dan koherensi antarkalimat pada artikel dalam
rubrik opini surat kabar Kedaulatan Rakyat digunakan metode agih, yaitu metode
yang alat penentunya merupakan bagian dari bahasa yang bersangkutan, yaitu berupa
wacana tulis yang dibentuk dengan menggunakan bahasa. Teknik dasar yang
digunakan adalah teknik bagi unsur langsung yaitu cara yang digunakan pada awal
kerja analisis dengan membagi satuan lingual data menjadi beberapa bagian atau
unsur, dan unsur-unsur yang bersangkutan dipandang sebagai bagian yang langsung
membentuk satuan lingual yang dimaksud (Sudaryanto 1988:31). Jadi wacana yang
dianalisis berupa penggalan-penggalan wacana yang terdiri atas klausa dan kalimat.
Hal itu dilakukan untuk memudahkan langkah-langkah penganalisisan lebih lanjut
(Sudaryanto, 1988: 31).
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3.6 Keabsahan Data
Data dalam penelitian diabsahkan dengan metode ketekunan pengamatan dan
trangulasi. Data penelitian berupa kohesi dan koherensi perlu dilakukan keabsahan
data agar data penelitian bersifat akurat dan dapat dipercaya. Data yang akan diteliti
dalam penelitian ini dapat ditentukan keabsahannya dengan teknik-teknik berikut ini.
1. Ketekunan Pengamatan
Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang akurat. Peneliti
melakukan pengamatan secara berkesinambungan untuk menemukan data
sebanyak-banyaknya. Indikator ketekunan pengamatan yaitu cermat dan teliti.
Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur
dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang
dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci
(Moleong, 2000: 177). Alasan dilakukannya ketekunan pengamatan adalah
sebagai berikut.
a. agar data penelitian lebih valid;
b. untuk mencapai derajat kecermatan dalam penelitian;
c. untuk mengurangi tingkat kesalahan dalam penelitian.
2. Triangulasi
Triangulasi

adalah

teknik

pemeriksaan

keabsahan

data

yang

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan
atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2000: 178). Teknik
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triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah triangulasi dengan teori,
yaitu dengan cara melakukan pengecekan menggunakan buku-buku wacana.
Alasan dilakukannya triangulasi adalah sebagai berikut.
a. agar data penelitian dapat dipercaya;
b. agar tidak ada perbedaan temuan dalam penelitian.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan yang dipaparkan dalam bab ini terdiri atas
deskripsi data penelitian, analisis data, dan pembahasan. Pada bagian pertama,
peneliti menjelaskan deskripsi data penelitian. Pada bagian kedua peneliti
menjelaskan hasil temuan dari analisis data berdasarkan kedua rumusan masalah,
yaitu (1) penanda kohesi apa sajakah yang dimanfaatkan untuk membangun kohesi
wacana pada rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat edisi Maret 2018, (2)
penanda koherensi apa sajakah yang dimanfaatkan untuk membangun koherensi
wacana pada subrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat edisi Maret 2018.
Pada bagian ketiga peneliti menjelaskan pembahasan hasil temuan dari data yang
telah dianalisis.
4.1 Deskripsi Data
Penelitian ini mendeskripsikan data penelitian berupa kohesi dan koherensi
pada artikel dalam rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat edisi Maret
2018. Kohesi dan koherensi akan dideskripsikan atas dasar jenis-jenisnya yang
disertai dengan data kalimat-kalimat yang mengandung penanda hubungan kohesi
dan koherensi. Data yang peneliti temukan berjumlah 258 data, yang meliputi 228
data penanda kekohesian dan 30 data penanda kekoherensian.
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Data kohesi gramatikal yang peneliti temukan berjumlah 211 data. Kohesi
gramatikal yang peneliti temukan meliputi, referensi, substitusi, konjungsi
koordinatif, konjungsi subordinatif, konjungsi korelatif, dan konjungsi antarkalimat.
Penanda referensi yang peneliti temukan berjumlah 8 data, substitusi berjumlah
empat data, elipsis berjumlah 3 data, konjungsi koordinatif berjumlah 30 data,
konjungsi subordinatif berjumlah 99 data, konjungsi korelatif berjumlah 16 data dan
penanda konjungsi antarkalimat yang peneliti temukan berjumlah 54 data.
Data kohesi leksikal yang peneliti temukan berjumalah 17 data. Kohesi
leksikal yang peneliti temukan meliputi, penanda repetisi, sinonim, antonim,
hiponimi, kolokasi dan ekuivalensi. Penanda repetisi berjumlah 9 data, sinonimi
berjumlah 1 data, antonimi berjumlah 1 data, hiponimi berjumlah 4 data kolokasi
berjumlah 1 data, dan ekuivalensi yang peneliti temukan berjumlah 1 data.
Data koherensi berpenanda yang peneliti temukan berjumlah 22 data. Penanda
data kekoherensian berpenanda yang peneliti temukan meliputi, koherensi intensitas,
koherensi kausalitas, dan koherensi kontras. Penanda koherensi intensitas berjumlah
7 data, penanda kekoherensian kausalitas berjumlah 5 data, dan penanda
kekoherensian kontras berjumlah 10 data. Data koherensi tidak berpenanda yang
peneliti temukan hanya koherensi perincian. Penanda data kekoherensian perincian
yang peneliti temukan berjumlah 8 data.
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Penelitian ini secara khusus mendeskripsikan seputar penanda kekohesian dan
kekoherensian. Oleh karena itu, jenis-jenis data kohesi dan koherensi akan
dideskripsikan sebagai berikut:
1. Kohesi mengacu pada kepaduan bentuk, artinya kata atau kalimat yang
digunakan untuk menyusun wacana memiliki hubungan yang baik, sehingga
pembaca dapat memahami dengan mudah. Kohesi terbagi dalam dua aspek,
yaitu kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. Kohesi gramatikal antara lain,
referensi, substitusi, elipsis, dan konjungsi. Adapun kohesi leksikal meliputi,
hiponim, repetisi, kolokasi, sinonimi, antonimi, dan ekuivalensi.
2. Koherensi merupakan kepaduan antara bagian yang satu dengan bagian yang
lainnya, sehingga wacana tersebut memiliki kesatuan makna yang utuh.
Koherensi terbagi dalam dua aspek yaitu koherensi berpenanda dan koherensi
tidak berpenanda. Adapun penanda-penanda koherensi berpenanda antralain:
koherensi temporal, koherensi intensitas, koherensi kausalitas, koherensi
kontras, koherensi aditif, koherensi kronologis, dan koherensi perurutan.
Sedangakan penanda koherensi tidak berpenanda yaitu koherensi perincian
dan periaan serta wacana dialog.
4.2 Analisis Data
Pada bagian ini, peneliti memaparkan hasil analisis dari data yang diperoleh.
Peneliti menganalisis jenis penanda kohesi dan koherensi dalam rubric opini surat
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kabar Harian Kedaulatan Rakyat edisi Maret 2018. Peneliti memberikan beberapa
contoh analisis data, selebihnya ada pada lampiran. Berikut hasil analisisnya.
4.2.1 Penanda Kohesi dalam Artikel pada Rubrik Opini Surat Kabar Harian
Kedaulatan Rakyat Edisi Maret 2018
Berdasarkan hasil analisis, peneliti menemukan paragaraf yang mengandung
penanda kekohesian. Penanda kohesi yang ditemukan peneliti yaitu kohesi
gramatikal dan kohesi leksikal. Berikut ini peneliti memaparkan penanda kohesi
yang ditemukan dalam artikel pada rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan
Rakyat edisi Maret 2018.
1. Kohesi Gramatikal
Kohesi gramatikal adalah keterkaitan gramatikal antara bagian-bagian
wacana (Baryadi, 2002). Berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan
empat penanda kohesi gramtikal, yaitu (1) referensi (penunjukan), (2)
substitusi (penggantian), (3) elipsis (penghilangan), dan (4) konjungsi (kata
hubung).
Penanda referensi (penunjukkan) yang peneliti temukan berjumlah 8
data. Penanda referensi yang peneliti temukan berupa penanda referensi
anaforis dan referensi kataoris. Adapun penanda referensi anaforis yang
peneliti temukan antara lain: di atas, -nya, dan tersebut. Adapun penanda
referensi yang peneliti temukan antaralain: yaitu, yakni. Penanda substitusi
yang peneliti temukan berjumlah 3 data. Adapun penanda substitusi yang
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peneliti temukan antaralain: itu, ini, mereka. Penanda ellipsis yang peneliti
temukan berjumlah 1 data. Adapun penanda ellipsis yang peneliti temukan
yaitu, pentingnya. Penanda konjungsi (kata hubung) yang peneliti temukan
berjumlah 216 data. Penanda tersebut meliputi penanda konjungsi koordinatif,
konjungsi subordinatif, konjungsi korelatif, dan konjungsi antarkalimat.
Adapun penanda konjungsi yang peneliti temukan antara lain: dan, bahkan,
selain, karena, maka, jika … maka, baik … maupun, jika, apabila … maka,
jika, bahwa, agar, ataupun, sebab, namun, untuk, tetapi, saat, sehingga,
meski, ketika, akan tetapi, sejak, hingga, dengan, meski demikian, sebelum itu.
Berikut paparan hasil temuan dari keempat jenis kohesi gramatikal.
a. Referensi
Referensi (penunjuk) adalah salah satu jenis penanda kohesi
gramatikal yang berupa satuan lingual tertentu yang menunjuk satuan
lingual yang mendahului atau mengikutinya (Baryadi, 2002). Referensi
dibagi menjadi dua yaitu referensi anaforis dan referensi kataforis.
Referensi anaforis mengacu kepada unsur di sebelah kiri atau unsur
sebelumnya, sedangkan referensi kataforis mengacu kepada unsur
dieseblah kanan atau mengikutinya. Berikut data paragraf referensi
anaforis.
1) Judul di atas bukan bermaksud mengatakan Yogyakarta tak
beridentitas. Saya hanya ingin mengatakan bahwa Yogyakarta tengah
dalam proses kehilangan identitas secara budaya (03/010318/MIY/KR).
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2) Jumlah pelaut Indonesia mencapai 850.000. Hampir separuhnya
bekerja di luar negeri atau di kapal asing (197/150318/IPMD/KR).
3) Dalam kondisi normal kromosom manusia berjumlah 46. Jumlah
tersebut terdiri atas sepasang kromosom 1 sampai dengan 22 (sehingga
jumlahnya adalah 44). Jumlah tersebut ditambah dengan 2 kromosom
penanda kelamin yaitu sepasang kromosom X pada perempuan dan
kromosom X-Y pada laki-laki (Geniofam, 2010:37)
(255/210318/AMSW/KR).
Berdasarkan analisis kekohesifan gramatikal referensi kataforis,
ditemukan data antara lain: di atas, -nya, dan tersebut.. Data-data tersebut
akan dijelaskan sebagai berikut:
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata di atas memiliki
makna berada di tempat yang lebih tinggi. Pada di atas pada data nomor
satu yang mengikuti kata judul menunjuk pada judul artikel tersebut yang
terletak di atas.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akhiran –nya memiliki
makna varian pronomina persona ia/dia dan pronomina benda yang
menyatakan milik, pelaku, atau penerima. Pada data nomor dua, akhiran –
nya mengikuti kata separuh menjadi separuhnya. Kata separuh berarti
setengah atau seperdua.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata tersebut memiliki
makna sudah disebutkan (dikatakan, diceritakan, dan sebagainya). Kata
tersebut yang mengikuti kata jumlah pada kalimat ketiga menunjuk pada
sepasang kromosom yang telah disebutkan pada kalimat kedua.
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Selain referensi anaforis, peneliti juga menemukan penanda referensi
kataforis dalam artikel pada rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan
Rakyat. Berikut contoh data referensi kataforis yang peneliti temukan.
1) Sementara itu, orang Indonesia yang masuk sebagai 100 orang terkaya
di dunia kembali diduduki Hartono bersaudara, yakni R Budi Hartono
dan Michael Hartono (215/160318/OTPGZ/KR).
2) Generasi Z, yakni mereka yang lahir tahun 1996 sampai 2010,
diperkirakan jumlahnya 19 miliar di seluruh dunia. Penelitian
menunjukkan mereka yang lahir setelah 1995 jauh lebih dalam bidang
kesejahteraan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, keluarga, dan
masyarakat (220/160318/OTPGZ/KR).
3) Dalam kondisi normal kromosom manusia berjumlah 46. Jumlah
tersebut terdiri atas sepasang kromosom 1 sampai dengan 22 (sehingga
jumlahnya adalah 44). Jumlah tersebut ditambah dengan 2 kromosom
penanda kelamin yaitu sepasang kromosom X pada perempuan dan
kromosom X-Y pada laki-laki (Geniofam, 2010:37)
(250/210318/AMSW/KR).
4) Ada beberapa tujuan UN, yaitu pemetaan mutu program dan satuan
pendidikan, pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan
berikutnya, serta pembinaan dan pemberian bantuan kepala sekolah
dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan (281/230318/MUN/KR).

Berdasarkan analisis kekohesifan gramatikal referensi kataforis,
ditemukan data antara lain: yaitu dan yakni. Data-data tersebut akan
dijelaskan sebagai berikut:
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata yaitu berarti kata
penghubung yang digunakan untuk merinci keterangan kalimat. Kata
yaitu dalam data nomor satu digunakan untuk merinci keterangan dari
proteksi digital dan perjuangan hak digital.
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Kata yaitu pada data nomor empat merinci keterangan dari kromosom
penanda kelamin. Sedangkan kata yaitu pada data nomor lima merinci
keterangan dari tujuan UN. Kata yakni dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia memiliki makna yang sama dengan kata yaitu. Kata yakni pada
data nomor dua merinci keterangan dari Hartono bersaudara yang
menduduki 100 orang terkaya di dunia. Sedangkan kata yakni pada data
nomor tiga merinci keterangan dari generasi Z.
b. Substitusi
Peneliti menemukan penanda kohesi substitusi dalam artikel pada
rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat. Berikut data paragraf
penanda kohesi substitusi.
1) Judul di atas bukan bermaksud mengatakan Yogyakarta tak
beridentitas. Saya hanya ingin mengatakan bahwa Yogyakarta tengah
dalam proses kehilangan identitas secara budaya. Proses kehilangan
itu jelas sangat terasa apabila kita mencermati perkembangan dari
mode wisata (misalnya) yang tengah menjadi tren saat ini
(01/010318/MIY/KR).
2) Dari sekian banyak isu perempuan untuk merefleksikan IWD 2018 ini,
kita teropong perempuan pekerja di luar negeri (migran). Mereka
merupakan potret dari rentetan kasus: harus mencari nafkah, taka da
lapangan pekerjaan, mencoba peruntungan di negeri orang dan harus
berisiko mendapat kekerasan (82/080318/PPMDRT/KR).
3) Kita menengarai adanya sebuah transformasi besar yakni bergesernya
gravitasi geo-ekonomi dan geo-politik dunia dari Barat ke Asia Timur.
Fenomena ini menguntungkan Indonesia guna mewujudkan cita-cita
menjadi proses maritime dunia (194/150318/IPMD/KR).
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata itu berarti kata
penunjuk bagi benda (waktu, hal) yang jauh dari pembicaraan. Kata itu
dalam data substitusi nomor satu kalimat ketiga merupakan kata ganti
pronominal penunjuk umum. Proses kehilangan identitas secara budaya
yang terdapat dalam kalimat kedua disubstitusi dengan penunjuk itu pada
kalimat ketiga.
Kata mereka berarti dia dengan yang lain; orang-orang yang
dibicarakan. Kata mereka pada kalimat kedua dalam data nomor dua
menggantikan objek perempuan pekerja di luar negeri (migran) yang
dibicarakan pada kalimat pertama.
Kata ini memiliki makna sebagai kata penunjuk terhadap sesuatu yang
letaknya tidak jauh dari pembicara. Kata ini pada kalimat kedua dalam data
nomor tiga yang mengikuti kata fenomena menggantikan objek
bergesernya gravitasi geo-ekonomi dan geo-politik dunia dari Barat ke
Asia Timur pada kalimat pertama.
Kalimat-kalimat yang berkohesi dengan penanda substitusi juga dapat
dikatakan berkohesi referensi anaforis karena sama-sama berbicara tentang
penggantian kata. Dibuktikan dengan paparan teori Baryadi (2002)
mengenai penanda referensi anaforis ditandai oleh adanya unsur yang
menunjuk di sebelah kiri. Dengan kata lain referensi anaforis menunjuk
kepada

konstituen

sebelumnya.

Menurut

Kridalaksana

(1992:185)

substitusi adalah proses atau hasil penggantian unsur bahasa oleh unsur lain

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
79

dalam satuan yang lebih besar untuk memperoleh unsur-unsur pembeda
atau untuk menjelaskan suatu struktur tertentu. Oleh karena itu, dapat
dikatakan jika penanda referensi anaforis dan substitusi ama-sama
berbicara tentang penggantian kata.
c. Ellipsis
Peneliti menemukan jenis kohesi elipsis dalam artikel pada rubrik
opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat edisi Maret 2018. Berikut
data penanda kohesi elipsis.
1) Sambut gayung atas perhatian pemeritah akan akses pendidikan dan
kesehatan bagi keluarga prasejahtera di seluruh Indonesia mesti
dilakukan seluruh KPM. Verifikasi faskes, fasdik serta pendampingan
bulanan secara berkesinambungan mestinya menjadi pelecut semangat
KPM untuk sadar betapa pentingnya pendidikan dan kesehatan di
lingkungan keluarga (29/030318/HAKKP/KR).
Berdasarkan analisis kekohesian gramatikal, ditemukan penghilangan
kata pentingnya pada kalimat kedua sebelum kata kesehatan untuk
mengurangi munculnya pengulangan kata sehingga kalimat menjadi lebih
efektif.
d. Konjungsi
Peneliti menemukan penanda kohesi konjungsi dalam artikel pada
rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat edisi Maret 2018.
Konjungsi yang ditemukan antara lain: (a) konjungsi koordinatif, (b)
konjungsi subordinatif, (c) konjungsi korelatif, dan (d) konjungsi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
80

antarkalimat. Berikut paragraf yang mengandung keempat konjungsi
tersebut.
1) Konjungsi Koordinatif
Peneliti menemukan tiga penanda konjungsi koordinatif dalam
artikel pada rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat edisi
Maret 2018 antara lain: a. konjungsi koordinatif hubungan
penjumlahan/penambahan (aditif), b. konjungsi koordinatif hubungan
perlawanan (adversatif), c. konjungsi koordinatif hubungan alternatif
atau pilihan. Berikut data kutipan paragraf dalam rubrik opini surat
kabar Harian Kedaulatan Rakyat edisi Maret 2018 yang peneliti
temukan.

a. Konjugsi Koordinatif Hubungan Penjumlahan/Penambahan
(aditif)
Peneliti menemukan penanda kohesi gramatikal kohesi
konjungsi koordinatif hubungan penjumlahan/penambahan dalam
artikel pada rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat
edisi Maret 2018. Berikut contoh data kutipan paragraf yang
peneliti temukan.
1) Di sini, budaya media pop menjadi alat melemahkan kreativitas
aktif dan mengubahnya dengan aktivitas pasif yang salah. Orangorang cenderung mengikuti apa yang dilihat sebagai sebuah citra
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atau tren yang menyenangkan dan menghasilkan uang semata
(05/010318/MIY/KR).
2) Pemuda asal Dadapan Wonokerto Turi Sleman ini kita tidak hanya
kompeten merancang desain mobil sport Golden Eagle tetapi juga
memberi inspirasi tentang elegant diffable
(249/210318/AMSW/KR).
3) Akar-akar historis dan perjalanan panjang bergumul dengan
kemajemukan inilah yang kemudian membuat wajah Islam
Indonesia tampak lebih terbuka, luwes dan ramah terhadap budaya
lokal (291/240318/MKWII/KR).

Berdasarkan analisis kekohesifan gramatikal konjungsi koordinatif
hubungan penjumlahan/penambahan (aditif), ditemukan data antara lain:
dan, tetapi juga, serta kemudian. Data-data tersebut akan dijelaskan
sebagai berikut:
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata dan memiliki
makna penghubung satuan bahasa (kata, frasa, klausa, dan kalimat) yang
setara, termasuk tipe yang sama serta memiliki fungsi yang tidak berbeda.
Kata dan terdapat dalam data konjungsi nomor satu berfungsi sebagai kata
hubung penambahan.
Kata tetapi juga memiliki makna yang berbeda jika tidak
disandingkan. Kata tetapi memiliki makna kata penghubung intrakalimat
untuk menyatakan hal yang bertentangan atau tidak selaras, sedangkan
kata juga memiliki makna selalu demikian halnya (kadang-kadang untuk
menekankan kata di depannya) serta sama atau serupa halnya dengan yang
lain atau yang tersebut dahulu. Dalam konteks ini peneliti menyimpulkan
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bahwa kata tetapi juga memiliki makna sama atau serupa dengan hal yang
disebut terlebih dahulu karena disandingkan dengan kata juga. Kata
hubung tetapi juga dalam data nomor dua memiliki makna serupa dengan
hal yang disebutkan sebelumnya.
Kata kemudian berarti waktu yang akan datang, kelak; belakang hari.
Kata dan serta kemudian termasuk menggunakan kata hubung
penambahan serta kata kemudian termasuk menggunakan kata hubung
waktu. Pada data nomor tiga, kata kemudian memiliki makna penambahan
dengan kata hubung waktu.
b. Konjugsi Koordinatif Hubungan Perlawanan (Adversatif)
Peneliti menemukan penanda kohesi gramatikal kohesi konjungsi
koordinatif hubungan perlawanan (adversatif) dalam artikel pada
rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat edisi Maret 2018.
Berikut contoh data kutipan paragraf yang peneliti temukan.
1) Mereka tampak besar secara ragawi, tetapi seiring umurnya tentu
jauh dari perhitungan duga prayoga (68/070318/MAJ/KR).
2) Mungkin bagi mereka yang masuk dalam zona SMA yang
diinginkan, penerapan peraturan tersebut tidak menjadi persoalan
penting, akan tetapi bagi yang di luar zona tentunya akan sangat
berpengaruh (127/100318/ZMBS/KR).
3) Kita begitu sering bicara tentang nilai-nilai Pancasila untuk
kesejahteraan dan keadilan sosial, namun Pancasila baru sebatas
retorika yang belum teraktualisasikan dalam kehidupan nyata
(213/160318/TK/KR).
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Berdasarkan analisis kekohesifan gramatikal konjungsi koordinatif
hubungan perlawanan (adversatif) ditemukan data antara lain: tetapi, akan
tetapi, serta namun. Data-data tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata tetapi memiliki
makna kata penghubung intrakalimat untuk menyatakan hal yang
bertentangan atau tidak selaras, seperti yang digunakan pada data
konjungsi nomor satu dan dua
Kata akan tetapi memiliki makna penghubung antarkalimat atau
antarparagraf untuk menyatakan hal yang bertentangan atau tidak selaras;
namun. Kata akan tetapi dan namun meliki makna yang sama.
c. Konjugsi Koordinatif Hubungan Alternatif atau Pilihan
Peneliti menemukan penanda kohesi gramatikal kohesi konjungsi
koordinatif hubungan alternatif atau pilihan dalam artikel pada rubrik opini
surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat edisi Maret 2018. Berikut contoh
data kutipan paragraph yang peneliti temukan.
1) Pembiayaan PGK oleh BPJS menempati peringkat kedua setelah
jantung. PGK pada stadium akhir dikenal sebagai gagal ginjal atau
penyakit ginjal tahap akhir (PGTA). Pasien PGTA memerlukan
terapi pengganti gintal (TPG) berkelanjutan
(91/090318/GMDB/KR).
2) Jumlah pelaut Indonesia mencapai 850.000. hampir separuhnya
bekerja di luar negeri atau di kapal asing. (192/150318/IPMD/KR)
3) Persoalannya sekarang adalah pada kepentingan komitmen dan
keseriusan bangsa ini dalam menangani kasus korupsi. Apakah
benar sepenuh hati atau hanya sebagai pencitraan semata
(211/160318/TK/KR).
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4) Pada 2025, jumlah plastik yang masuk ke laut berlipat ganda atau
10 karung penuh plastik tiap meter garis pantai per tahun atau
delapan juta ton per meter garis pantai dunia!
(273/230318/LLP/KR)

Berdasarkan analisis kekohesifan gramatikal konjungsi koordinatif
hubungan alternatif atau pilihan ditemukan data atau. Data-data tersebut
akan dijelaskan sebagai berikut:
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata atau memiliki
makna kata penghubung untuk menandai pilihan di antara beberapa hal
(pilihan). Kata atau dalam data konjungsi yang peneliti temukan memiliki
makna sebagai penghubung untuk menandai pilihan namun berkedudukan
setara.
2) Konjungsi Subordinatif
Peneliti menemukan sepuluh penanda konjungsi subordinatif
dalam artikel pada rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat
edisi Maret 2018 antara lain: a. konjungsi subordinatif hubungan
waktu, b. konjungsi subordinatif hubungan syarat, c. konjungsi
subordinatif hubungan tujuan, d. konjungsi subordinatif hubungan
konsesif, e. konjungsi subordinatif hubungan pengandaian, f.
konjungsi

subordinatif

hubungan

penyebapan,

g.

konjungsi

subordinatif hubungan pengakibatan, h. konjungsi subordinatif
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hubungan penjelasan, i. konjungsi subordinatif hubungan cara. Berikut
data kutipan paragraf yang peneliti temukan.
a. Konjungsi Subordinatif Hubungan Waktu
Peneliti menemukan penanda konjungsi subordinatif hubungan
waktu dalam artikel pada rubrik opini surat kabar Harian
Kedaulatan Rakyat edisi Maret 2018. Berikut contoh data kutipan
paragraf yang peneliti temukan.
1) Pada saat kondisi masyarakat yang serba merosot sebenarnya
tidak cukup hanya kita berdiam diri mengeluh dan pesimis
dengan sistem tatanan yang begitu membelenggu
(60/060318/RPBR/KR).
2) Sebuah SMA swasta di Kabupaten Sleman mewajibkan setiap
murid yang berkendara motor menunjukkan SIM-nya ketika
memasuki area parkir sekolah (69/070318/MAJ/KR).
3) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengakui Hari Perempuan
Internasional (International Women‟s Day – IWD) sejak 1975
dan diperingati setiap 8 Maret (78/080318/PPMDRT/KR).
4) Selain berefek buruk terhadap ibu hamil, Pre Eklamsia (PE)
juga menyebabkan gangguan janin seperti prematuritas,
gangguan pertumbuhan janin hingga kematian janin dan bayi
(92/090318/GMDB/KR).
5) Sejak dicanangkan Presiden Joko Widodo 14 Januari 2016,
Kampung KB diharapkan dapat memberikan solusi bagi
hidupnya kembali program KKBPK di lapangan dalam rangka
meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat
(181/140318/PKKH/KR).
6) Di dunia, posisi pertama orang terkaya kali ini ditempati Jeff
Bezos. CEO dan pendiri Amazon ini dilaporkan berhasil
mengumpulkan pundi-pundi kekayaan sebesar US$ 112 miliar
atau setara Rp 1.512 triliun (kurs: Rp 13.500 per dolar AS).
Kekayaannya Jeff Bezos ini melonjak setelah saham Amazon
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meningkat pesat hingga 59% dalam setahun
(214/160318/OTPGZ/KR).

Berdasarkan analisis kekohesifan gramatikal konjungsi subordinatif
hubungan waktu ditemukan data antara lain: saat, ketika, sejak, serta
hingga. Data-data tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBB1), kata saat memiliki
makna waktu (yang pendek sekali); ketika, dengan demikian kata saat dan
ketika memiliki makna yang sama sebagai penghubung batas waktu
bersamaan. Hubungan waktu bersamaan menunjukan bahwa peristiwa
atau keadaan yang dinyatakan dalam klausa utama dan klausa subordinatif
terjadi pada waktu yang bersamaan atau hampir bersamaan (Alwi,
1999:53).
Kata sejak memiliki makna kata penghubung untuk menandai mulai
dari; dari. Dapat diartikan bahwa kata sejak merupakan penghubung awal
terjadinya sesuatu atau dilakukannya suatu hal atau kegiatan atau dapat
disebut juga konjungsi hubungan batas waktu permulaan.
Sedangkan kata hingga memiliki makna batas penghabisan; batas;
sampai; sampai menjadi (atau sampai pada keadaan ...). Dapat diartikan
bahwa kata hingga merupakan penanda konjungsi subordinatif hubungan
waktu batas akhir terjadinya peristiwa.
b. Konjungsi Subordinatif Hubungan Syarat
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Peneliti menemukan penanda konjungsi subordinatif hubungan syarat
dalam artikel pada rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat
edisi Maret 2018. Berikut contoh data kutipan paragraf yang peneliti
temukan.
1) Sistem politik dapat diubah jika benar-benar ada kemauan bersama
antara elite dan masyarakat secara tulus dan ikhlas
(64/060318/RPBR/KR).
2) Kebijakan yang sangat baik ini akan lebih baik diterapkan jika
pemerintah dapat menjamin kualitas siswa yang dihasilkan akan
sama (133/100318/ZMBS/KR).
3) Kebijakan zonasi tidak perlu ada jika pemerintah meningkatkan
kualitas SMA di daerah pedesaan (134/100318/ZMBS/KR).
4) Bahasa Jawa yang ada dalam karya sastra dapat dijadikan acuan
pengembangan Bahasa Jawa tulis dimasa-masa yang akan datang.
Perkembangan suatu bahasa akan mengalami banyak distorsi bila
hanya mengandalkan bahasa lisan (162/130318/NJMD/KR).
5) Padahal keamanan air baik dalam aspek kuantitas dan kualitas
hanya dapat dicapai bila ada kerja sama sinergis unsur pemda yang
tercakup dalam sistem ekologi DAS, masyarakat, swasta dan
perguruan tinggi (241/200318/KKKAKA/KR).
6) Kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan semua pemangku
kepentingan (policy maker, pengelola dan pengguna) akan berjalan
baik bila dilandasi kesepahaman, saling menghargai keterlibatan
dan kometensi masing-masing pihak (242/200318/KKKAKA/KR).

Berdasarkan analisis kekohesifan gramatikal konjungsi subordinatif
hubungan syarat ditemukan data antara lain: jika dan bila. Data-data
tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata jika memiliki
makna kata penghubung untuk menandai syarat (janji); kalau. Sedangkan
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kata bila memiliki makna kalau; jika; apabila, sehingga memiliki makna
yang sama dengan kata jika yang merupakan penanda kohesi gramatikal
konjungsi subordinatif hubungan syarat.
c. Konjungsi Subordinatif Hubungan Tujuan
Peneliti menemukan penanda konjungsi subordinatif hubungan tujuan
dalam artikel pada rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat
edisi Maret 2018. Berikut data kutipan paragraf yang peneliti temukan.
1) Berbicara tentang pemerataan pendidikan berarti bicara tentang
kualitas pelayanan. Kenyataannya fasilitas lebih menyentuh pada
sekolah-sekolah favorit yang notabene ada di kota. Tidak heran
jika para orangtua berharap agar anak-anak mereka dapat
menempuh pendidikan di sekolah favorit agar dapat optimal dalam
mengembangkan potensi mereka (36/050318/MSZ/KR).
2) Sebagaimana kita harus menunggu pemimpin daerah yang berani
dan mau melakukan pembongkaran teks dan wacana mengenai
relasi kuasa, agar tercipta kesetaraan lelaki perempuan
(55/060318/KAPP/KR).
3) WKD 2018 mengajak seluruh warga dunia untuk menaruh
perhatian serius terhadap kesehatan ginjal perempuan
(93/090318/GMDB/KR).
4) Logis jika sebagian Dana Keistimewaan (Danais) dialokasikan
untuk memacu masyarakat agar giat memproduksi konten positif
berbasis budaya adiluhung Yogya (106/090318/GLD/KR).
5) Gerakan nasional literasi digital adalah peluang bagi Yogya untuk
menyelamatkan peradaban digital Indonesia bahkan dunia
(109/090318/GLD/KR).

Berdasarkan analisis kekohesifan gramatikal konjungsi subordinatif
hubungan tujuan ditemukan data antara lain: agar dan untuk. Data-data
tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
89

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata agar memiliki
makna kata penghubung untuk menandai harapan; seupaya. Sedangkan
kata untuk memiliki makna sebab atau alasan; tujuan atau maksud; bagi.
Menurut Alwi (1999:60), hubungan tujuan adalah kalimat yang klausa
subordinatifnya menyatakan suatu tujuan atau harapan dari apa yang
disebut dalam klausa utama, sehingga dapat dikatakan bahwa data yang
peneliti temukan merupakan penanda kohesi konjungsi subordinatif
hubungan tujuan.
d. Konjungsi Subordinatif Hubungan Konsesif
Peneliti menemukan penanda konjungsi subordinatif hubungan tujuan
dalam artikel pada rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat edisi
Maret 2018. Berikut data kutipan paragraf yang peneliti temukan.
1) Betapa miris berkendara motor di pagi hari, meski menyisih di
tepian, tidak jarang didahului pengendara berseragam SMP atau
SMA yang terkesan ugal-ugalan memotong jalur orang lain
(67/070318/MAJ/KR).
2) Sementara ada anak di kota, meskipun tidak pernah belajar dan
nilai-nilainya sangat jelek mereka tetap ada jaminan untuk diterima
di sekolah kualitas tinggi (129/100318/ZMBS/KR).
3) Intensi tersebut dapat dilihat secara eksplisit dari perubahan nama,
meskipun dari sisi dasar hukum sebenarnya belum terjadi
penguatan (261/220318/DUKB/KR).

Berdasarkan analisis kekohesifan gramatikal konjungsi subordinatif
hubungan konsesif ditemukan data antara lain: meski dan meskipun. Datadata tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata meski dan
meskipun memiliki makna kata penghubung untuk menandai perlawanan
makna; walaupun;sungguhpun. Kata meski yang digunakan dalam data
nomor satu dan meskipun yang digunakan dalam data nomor dua dan tiga
memiliki makna yang sama yaitu merupakan konjungsi yang digunakan
untuk menandakan adanya perlawanan antara klausa utama dan klausa
subordinatif, sehingga dapat dikatakan bahwa data tersebut berpenanda
kohesi gramatikal konjungsi subordinatif hubungan konsesif.
e. Konjungsi Subordinatif Hubungan Pengandaian
Peneliti menemukan penanda konjungsi subordinatif hubungan
pengandaian dalam artikel pada rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan
Rakyat edisi Maret 2018. Berikut data kutipan paragraf yang peneliti
temukan.
1) Bukan saatnya lagi berburuk sangka pada polisi atau mengajari
anak kita akal-akalan dengan membekali 50 ribu rupiah
seandainya terkena razia (76/070318/MAJ/KR).
2) Andai pemerintah memiliki porsi dana berlebih, alangkah baiknya
bila anak KPM yang sudah lulus SMA dan diterima di Perguruan
Tinggi Negeri dapat dibantu oleh negara demi berjuang memutus
mata rantai kemiskinan (141/120318/KPKP/KR).
3) Seandainya imbauan ini diterima oleh KPK, tentu merupakan
kesuksesan besar bagi para koruptor yang mampu menggunakan
pejabat negara untuk kepentingan politik jangka pendek mereka
(210/160318/TK/KR).
4) Seandainya proses pendidikan dijalankan dengan benar, tentu
situasi tersebut tidak akan muncul (285/230318/MUN/KR).
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Berdasarkan analisis kekohesifan gramatikal konjungsi subordinatif
hubungan pengandaian ditemukan data antara lain: andai dan seandainya.
Data-data tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata andai memiliki
makna peristiwa yang dianggap mungkin terjadi; misal; umpama
sedangkan kata seandainya memiliki makna yang sama yaitu, seumpama;
andaikan; andai kata. Konjungsi andai dan seandainya yang terdapat dalam
data yang peneliti temukan di atas berpenanda kohesi gramatikal konjungsi
subordinatif hubungan pengandaian karena menggunakan konjungsi andai
dan seandainya yang menandakan adanya hubungan pengandaian antara
klausa utama dan klausa subordinatifnya.
f. Konjungsi Subordinatif Hubungan Penyebapan
Peneliti menemukan penanda konjungsi subordinatif hubungan
penyebapan dalam artikel pada rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan
Rakyat edisi Maret 2018. Berikut contoh data kutipan paragraf yang
peneliti temukan.
1) Baik TVRI dan RRI memiliki infrastruktur dan jaringan paling
luas karena telah eksis di seluruh pelosok tanah air
(14/010318/MKMP/KR).
2) Bagi anak-anak sendiri mereka bisa menjadi tidak termotivasi
untuk mendapatkan nilai tinggi, sebab nilai tidak lagi
berkontribusi utama untuk dapat diterima di sekolah favorit
(38/050318/MSZ/KR).
3) Sebagian politikus mengatakan jika kekacauan kondisi politik
bangsa ini karena ulah menyalitas korup dari aktor-aktor

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
92

politik yang kemudian naik menjadi penguasa
(61/060318/RPBR/KR).
4) Bagi siswa dekat dengan sekolah SMA tidak perlu belajar
karena sudah yakin akan diterima karena kedekatan dengan
rumah, sedak untuk siswa yang jauh merasa belajar hanya
sebuah kesia-siaan (131/100318/ZMBS/KR).
Berdasarkan analisis kekohesifan gramatikal konjungsi subordinatif
hubungan penyebapan ditemukan data antara lain: karena dan sebab. Datadata tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata karena memiliki
makna kata penghubung untuk menandai sebab atau alasan, sedangkan kata
sebab berarti hal yang menjadikan timbulnya sesuatu; lantaran; karena;
(asal) mula. Kedua konjungsi yang peneliti temukan tersebut merupakan
penanda kohesi gramatikal konjungsi subordinatif hubungan penyebapan
karena digunakan untuk menyatakan sebab atau alasan terjadinya sesuatu
yang dinyatakan dalam klausa utama.
g. Konjungsi Subordinatif Hubungan Pengakibatan
Peneliti menemukan penanda konjungsi subordinatif hubungan
pengakibatan dalam artikel pada rubrik opini surat kabar Harian
Kedaulatan Rakyat edisi Maret 2018. Berikut contoh data kutipan paragraf
yang peneliti temukan.
1) Sederhana saja akibat kemacetan lalu lintas maka akan terjadi
pemborosan penggunaan bahan bakar, kerusakan suku cadang
kendaraan, dan dampak tidak langsung (22/020318/YBT/KR).
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2) Permasalahannya sejauhmana elite politik dan masyarakat
memiliki kemampuan dan watak burung rajawali di tengah kota
sehingga mereka berani mengubah tatanan politik yang telah
merosot (lihat QS.13:11). Bunyi tepukan yang nyaring hanya bisa
didengar nyaring ketika kedua telapak tangan berpadu bersamasama (65/060318/RPBR/KR).
3) Fenomena seperti inilah yang harus jeli dilihat negara, sehingga
dapat menyiapkan regulasi tepat. Ibarat sedialah paying sebelum
hujan (86/080318/PPMDRT/KR).
4) Dalam kesadaran palsu, ketika kita melakukan tindakan tertentu,
karena ada ideologi tersembunyi bekerja, maka kita seperti tidak
sadar melakukannya (111/100318/FK/KR).

Berdasarkan analisis kekohesifan gramatikal konjungsi subordinatif
hubungan pengakibatan ditemukan data antara lain: maka dan sehingga.
Data-data tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata maka memiliki
makna kata penghubung untuk menyatakan hubungan akibat, sedangkan
kata sehingga berarti kata penghubung untuk menandai akibat. Data-data di
atas dapat dikatakan berkohesi dengan penanda konjungsi subordinatif
hubungan pengakibatan karena klausa yang disebutkan setelah konjungsi
menyatakan akibat dari apa yang dinyatakan dalam klausa utama.
h. Konjungsi Subordinatif Hubungan Penjelasan/Pelengkapan
Peneliti menemukan penanda konjungsi subordinatif hubungan
penjelasan dalam artikel pada rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan
Rakyat edisi Maret 2018. Berikut contoh data kutipan paragraf yang
peneliti temukan.
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1) Melihat persyaratan yang diajukan, setiap KPM (dan masyarakat
luas) memahami bahwa bansos yang diberikan bukan sekedar alat
pemanja keluarga prasejahtera (26/030318/HAKKP/KR).
2) Selama ini, ada sebagian masyarajat yang berpendapat bahwa
bansos yang diberikan hanya akan membuat KPM bermalasmalasan dalam bekerja (28/030318/HAKKP/KR).
3) Dimana perlu diingatkan bahwa Diabetes dan Hopertensi
merupakan penyebab utama PGK. (95/090318/GMDB/KR)
4) Data beberapa tahun menunjukan bahwa penerimaan mahasiswa
pada perguruan tinggi negeri banyak didominasi lulusan dari
sekolah tertentu (125/100318/ZMBS/KR).
5) Banyak pengamat politik menegarai bahwa hasil Pilkada 2018 ini
akan memberikan gambaran kekuatan partai-partai politik dalam
Pemilu 2019. Hal ini memang wajar, karena Pilkada 2018
berdekatan waktu pelaksanaannya dengan Pemilu serentak 2019
(149/130318/CKDTK/KR).

Berdasarkan analisis kekohesifan gramatikal konjungsi subordinatif
hubungan penjelasan/pelengkapan ditemukan data bahwa. Data-data
tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata bahwa berarti
kata penghubung untuk menyatakan isi atau uraian bagian kalimat yang di
depan. Data-data konjungsi subordinatif yang peneliti paparkan di atas,
dapat dikatakan berkohesi dengan penanda konjungsi subordinatif
hubungan penjelasan/pelengkapan karena ditemukannya konjungsi bahwa
yang digunakan untuk menerangkan atau memberi penjelasan dalam klausa
kedua terhadap klausa pertama atau klausa sebelumnya.
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i. Konjungsi Subordinatif Hubungan Cara
Peneliti menemukan penanda konjungsi subordinatif hubungan cara
dalam artikel pada rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat edisi
Maret 2018. Berikut data kutipan paragraf yang peneliti temukan.
1) Saatnya sekarang karya dan kegiatan seni budaya Yogya
dikembangkan dengan berbasis digital, diarahkan untuk
memberikan energi bagi upaya literasi digital
(107/090318/GLD/KR).
2) Dengan topangan pilar ekonomi kelautan yang kokoh, negeri ini
akan kembali bangkit dan Berjaya sebagaimana kerajaan-kerajaan
pesisir kita dahulu. Sehingga kita mampu menjadi bangsa bahari
yang maju dan sekaligus poros maritim dunia
(200/150318/IPMD/KR).
3) Untuk mengatasi, perlu dicermati apa yang menjadi penyebab
kemiskinan. Dengan mengetahui akar masalahnya, akan
didapatkan solusi jitu untuk menanggulanginya. Secara umum, ada
dua jenis kemiskinan yaitu kemiskinan struktural dan kemiskinan
kultural (227/190318/AKTTM/KR).
4) Langkah terpenting, setelah zonasi objek wisata selesai ditentukan.
Episode berikutnya merawat dan memelihara objek wisata malam
berbasis budaya sesuai peruntukannya dengan mengedepankan
aspek handarbeni dan nguri-uri asset objek wisata beserta
lingkungan sekitarnya (247/210318/WMBB/KR).

Berdasarkan analisis kekohesifan gramatikal konjungsi subordinatif
hubungan cara ditemukan data dengan. Data tersebut akan dijelaskan
sebagai berikut:
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata dengan berarti
kata penghubung untuk menerangkan cara (bagaimana terjadinya atau
berlakunya); sambil; seraya. Dengan demikian, data konjungsi subordinatif
yang dipaparkan oleh peneliti, dapat dikatakan berkohesi dengan penanda
konjungsi subordinatif hubungan cara karena menggunakan konjungsi
dengan untuk menyatakan bahwa klausa subordinatif pada tiap-tiap data di
atas merupakan cara pelaksanaan dari apa yang dinyatakan oleh klausa
utama.
3) Konjungsi Korelatif
Peneliti menemukan penanda konjungsi korelatif dalam artikel pada
rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat edisi Maret 2018.
Berikut data konjungsi korelatif yang peneliti temukan.
1) Misal jika sebuah perusahaan pengembang minta izin untuk
membangun perumahan, maka mereka diwajibkan membangun
pula sarana jalan dan sarana sosial yang lengkap di sekitar
perumahan (17/020318/YBT/KR).
2) Apabila ketidakkomitmenan ini berlanjut hingga tiga tahap (baca:
tiga kali tiga bulan) secara berturut-turut, maka KPM tersebut akan
dicabut kepersertaannya di PKH (27/030318/HAKKP/KR).
3) Berbagai pihak yang membiarkan anak-anak yang belum layak,
baik secara umur maupun hukum, berkendara motor di jalanan itu
bisa termasuk tidak bertanggungjawab (77/070316/MAJ/KR).
4) Penguasa/pemerintah, seringkali berada dalam pusaran „calo‟
kapitalisme inti, baik untuk kepentingan pribadi atau untuk
kepentingan melanggengkan kekuasaan (316/280318/ISTB/KR).
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Berdasarkan analisis kekohesifan gramatikal konjungsi korelatif
ditemukan data antara lain; jika = maka, apabila = maka, baik = maupun,
baik = atau. Data-data tersebut menggunakan konjungsi korelatif karena
kalimat-kalimatnya terbelah, sebagian terletak di awal kalimat dan
sebagian lagi terletak di tengah.
4) Konjungsi AntarKalimat
Peneliti menemukan penanda konjungsi antarkalimat dalam artikel
pada rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat edisi Maret 2018.
Berikut data konjungsi korelatif yang peneliti temukan.
1) Penyebarluasan berita-berita dan isu-isu politik-ekonomi yang
sering dipertaukan dengan isu agama dalam banyak kasus telah
menimbulkan rasa saling tidak percaya antarmasyarakat. Bahkan
memiliki potensi konflik antarkelompok sosial
(11/010318/MKMP/KR).
2) Dalam konteks Indonesia, media penyiaran publik seperti TVRI dan
RRI telah secara historis telah memainkan peran yang sangat
penting sejak tahap awal modernisasi pembangunan nasional.
Selain dimanfaatkan untuk mempromosikan spirit kebangsaan dan
persatuan juga dimanfaatkan untuk menyebarkan berbagai pesanpesan pembangunan nasional (12/010318/MKMP/KR).
3) Permasalahan gizi buruk dan putus sekolah (drop out) yang dialami
keluarga miskin di pedesaan bukan semata-mata tanggung-jawab
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Namun juga
menjadi tanggung jawab desa (baca: pemerintah desa) yang kurun 3
(tiga) tahun terakhir mendapatkan kucuran dana desa ratusan juta
rupiah (42/050318/DALSD/KR).
4) Pemerintah RI bersama ASEAN telah ikut menandatangani
deklarasi dan mempersiapkan perangkat hukum serta kebijakannya.
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Tetapi pelaksanaan yang lambat tetap membuat perempuan rentan
dengan kekerasan (51/060318/KAPP/KR).
5) Fantasi kerakyatan adalah segala hal yang muncul ke permukaan
atas nama rakyat, yang eksis adalah rakyat, yang terdominasi dan
terhegemoni adalah rakyat. Rakyat menjadi aktor utama, semua atas
nama kepentingan rakyat. Akan tetapi, dibalik itu, hal terdalam
yang sesungguhnya terjadi adalah bekerjanya kapitalisme dalam
sifatnya yang subtil (110/090318/FK/KR).
Berdasarkan analisis kekohesifan gramatikal konjungsi antarkalimat
ditemukan data antara lain: bahkan, selain, namun, tetapi, dan akan
tetapi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata bahkan
memiliki makna kata penghubung bagian kalimat dengan bagian yang
lain atau kalimat dengan kalimat untuk menyatakan penguatan; lebihlebih; malahan. Penggunaan konjungsi bahkan pada data konjungsi
antarkalimat nomor satu menghubungkan antara kalimat pertama dan
kedua.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata selain
memiliki makna kecuali; lain daripada. Penggunaan konjungsi selain
pada

data

konjungsi

antarkalimat

nomor

dua

kalimat

kedua,

menghubungkan antara kalimat pertama dan kedua.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata namun
memiliki makna kata penghubung antarkalimat untuk menandai
perlawanan; akan tetapi. Penggunaan konjungsi namun pada data

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
99

konjungsi antarkalimat nomor tiga digunakan untuk menghubungkan
kalimat pertama dan kalimat kedua.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata tetapi
memiliki makna kata penghubung intrakalimat untuk menyatakan hal
yang bertentangan atau tidak selaras. Sedangkan dalam konjungsi
antarkalimat, kata tetapi yang digunakan di awal kalimat berfungsi
menghubungkan antara kalimat tersebut dengan kalimat sebelumnya.
Penggunaan konjungsi tetapi pada data konjungsi antarkalimat nomor
empat menghubungkan antara kalimat pertama dan kedua.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata akan tetapi
memiliki makna penghubung antarkalimat atau antarparagraf untuk
menyatakan hal yang bertentangan atau tidak selaras; namun. Penggunaan
konjungsi akan tetapi pada data konjungsi antarkalimat nomor lima,
berfungsi menghubungkan antara kalimat pertama dan kedua.
2. Kohesi Leksikal
Peneliti menemukan enam penanda kohesi leksikal yaitu: a.
hiponimi, b. repetisi, c. sinonimi, d. antonim, e. kolokasi, dan f.
ekuivalensi. Secara lebih lanjut diuraikan sebagai berikut. Pertama,
penanda kohesi leksikal hiponimi yang peneliti temukan berjumlah 4
data, antara lain: peran seorang ibu: fungsi reproduksi, asuhan,
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pendidikan anak; karya seni: sastra, music, teater, lukisan; karya sastra:
novel, cerita pendek, puisi; biota laut: udang, kerang-kerangan, kepiting,
ikan hias, ubur-ubur, rumput laut. Kedua, penanda repetisi yang peneliti
temukan berjumlah 9 data, antara lain: dana desa, memiliki, polisi,
Adelina, Yogya, Muhammadiyah, Pancasila, Islam Indonesia, sejarah.
Ketiga, penanda sinonimi yang peneliti temukan berjumlah 1 data, yaitu:
bekerja dan mencari nafkah. Keempat, penanda antonimi yang peneliti
temukan berjumlah 1 data, yaitu: perempuan dan laki-laki. Kelima,
penanda kolokasi yang peneliti temukan berjumlah 1 data, yaitu: Sang
Kiai. Keenam, penanda ekuivalensi yang peneliti temukan berjumlah 1
data,yaitu: bekerja dan pekerjaan. Berikut ini akan dipaparkan keenam
jenis pemakaian penanda kohesi leksikal tersebut.
a. Repetisi
Peneliti menemukan pemakaian kohesi leksikal repetisi dalam
artikel pada rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat edisi
Maret 2018. Berikut data pemakaian kohesi leksikal repetisi:
1) Dana desa yang menjadi elemen penerimaan pokok dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) idealnya
diptimalkan untuk mendanai program penanggulangan gizi
buruk, putus sekolah dan angka kematian ibu melahirkan-bayi
baru lahir. Dana desa idealnya menjadi instrument penting
untuk mencukupi program layanan sosial dasar di bidang
pendidikan-kesehatan (43/050318/DALSD/KR).
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2) Menurut hemat penulis, masyarakat dan bangsa kita pada saat
ini sedang krisis pemimpin yang memiliki watak rajawali.
Rajawali memiliki watak yang gagah berani dan terbiasa
sendiri. Ia memiliki paruh dan cakar yang kuat untuk
mencengkram mangsanya hidup-hidup (63/060318/RPBR/KR).
3) Tujuan mulia sekolah tersebut di atas kiranya akan menjadi
gayung bersambut jika polisi di jalanan sungguh intensif
menegakkan kepatuhan berlalu-lintas. Tidak jarang saya
menyaksikan polisi meminggirkan pengendara motor yang
berseragam SMP di perempatan saat lampu merah.
Pendisiplinan murid-murid yang berkendara di jalanan seiring
dengan kehadiran polisi-polisi di sekolah-sekolah yang
melakukan penyuluhan dan pembudayaan berlalu-lintas
(74/070318/MAJ/KR).
4) Kasus kematian Adelina, tetap menjadi sorotan publik.
Adelina adalah pekerja migran sektor domestik menjadi korban
penyiksaan yang keji hingga tewas. Masyarakat mencatat,
Adelina adalah satu dari 192 orang pekerja migran yang
meninggal dunia pada rentang 2013 hingga Februari 2018.
Adelina, adalah satu dari ratusan ribu perempuan Indonesia
yang ditempatkan untuk bekerja di luar negeri setiap tahunnya
(85/080318/PPMDRT/KR).
5) Dalam kondisi Indonesia darurat digital, Yogya harus
mengambil peran sebagai benteng budaya. Gerakan nasional
literasi digital adalah peluang bagi Yogya untuk
menyelamatkan peradaban digital Indonesia bahkan dunia
(108/090318/GLD/KR).
6) Muhammadiyah tidak mengambil jalur politik praktis.
Namun, Muhammadiyah bukan anti politik. Meminjam istilah
M Amien Rais, Muhammadiyah memainkan peran
kebangsaan dengan high politics (168/140318/TKMM/KR).
7) Pengisian jabatan kunci di BPPIP mulai dri level eselon, staf,
hingga tim ahli harus merefleksikan watak substantif Pancasila
dan berorientasi pada penguatan moral Pancasila dalam
personalia Pancasila (269/220318/DUKB/KR).
8) Sejarah tentu bukan satu-satunya faktor yang membentuk
wajah Islam Indonesia. Politik adalah faktor lain yang juga
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memengaruhi perkembangan Islam Indonesia. Kelahiran dan
keruntuhan rezi Orde Baru secara khusus memberi dampak
tersendiri bagi perkembangan wajah Islam Indonesia
(292/240318/MKWII/KR).
9) Dunia memiliki sejarah. Setiap bangsa, masyarakat, dan
individu ada sejarahnya. Kemudian ada yang disebut sebagai
sejarah dunia, sejarah nasional, sejarah masyarakat, sejarah
individual, dan sebagainya (309/270318/HKI/KR).

Berdasarkan analisis kekohesian leksikal repetisi, ditemukan data
antara lain: dana desa, memiliki, polisi, Adelina, Yogya, Muhammadiyah,
Pancasila, Islam Indonesia, sejarah. Data-data tersebut akan dijelaskan
sebagai berikut:
Repetisi pada data nomor satu terjadi pada kata dana desa.
Pengulangan kata tersebut terjadi pada kalimat pertama dan kedua yang
digunakan di awal kalimat dan berfungsi sebagai subjek pada kalimat
tersebut. Repetisi pada data nomor dua terjadi pada kata memiliki.
Pengulangan kata tersebut terjadi pada kalimat pertama, kedua, dan ketiga
yang menduduki kontruksi predikat pada kalimat-kalimat tersebut.
Repetisi pada data nomor tiga terjadi pada kata polisi. Pengulangan kata
tersebut terjadi pada kalimat pertama, kedua, dan ketiga yang menduduki
kontruksi subjek ataupun objek pada kontruksi keterangan. Repetisi pada
data nomor empat terjadi pada kata Adelina. Pengulangan kata tersebut
terjadi pada kalimat pertama, kedua, ketiga, dan keempat yang
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menduduki kontruksi subjek sebagai topik pembicaraan. Repetisi pada
data nomor lima terjadi pada kata Yogya. Pengulangan kata tersebut
terjadi pada kalimat pertama sebagai subjek dan pada kalimat kedua
sebagai objek. Repetisi pada data nomor enam terjadi pada kata
Muhammadiyah. Pengulangan kata tersebut terjadi pada kalimat pertama,
kedua, dan ketiga yang menduduki kontruksi subjek pada kalimat-kalimat
tersebut, karena merupakan topik pembicaraan. Repetisi pada data nomor
tujuh terjadi pada kata Pancasila. Pengulangan kata tersebut terjadi pada
kalimat tersebut yang diulang secara berurutan. Repetisi pada data nomor
delapan terjadi pada kata Islam Indonesia. Pengulangan kata tersebut
terjadi pada kalimat pertama, kedua, dan ketiga yang terletak di akhir
kalimat. Repetisi pada data nomor sembilan terjadi pada kata sejarah.
Pengulangan kata tersebut terjadi pada kalimat kedua yang diulang secara
berurutan.
b. Sinonimi
Peneliti menemukan pemakaian kohesi leksikal sinonimi dalam
artikel pada rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat edisi
Maret 2018. Berikut data pemakaian kohesi leksikal sinonimi.
1) Menurut Melanie Subono, tak ada satu pun perempuan yang
bercita-cita bekerja di luar negeri. Rata-rata alasan, terpaksa
harus mencari nafkah (83/080318/PPMDRT/KR).
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Berdasarkan analisis kekohesian leksikal sinonimi, ditemukan data,
yaitu: bekerja = mencari nafkah. Sinonimi pada data tersebut terjadi pada
kata bekerja yang terdapat pada kalimat pertama dan kata mencari nafkah
yang terdapat pada kalimat kedua. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI), kata bekerja memiliki makna melakukan suatu pekerjaan
(perbuatan); berbuat sesuatu. Sedangkan frasa mencari nafkah memiliki
makna berusaha (bekerja dan sebagainya) mendapat penghasilan (rezeki)
untuk memenuhi keperluan hidup. Dengan demikian, kedua kata tersebut
memiliki makna yang hampir sama.
c. Antonimi (Oposisi)
Peneliti menemukan pemakaian kohesi leksikal antonimi dalam
artikel pada rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat edisi
Maret 2018. Berikut data kohesi leksikal antonimi:
1) Relasi kuasa yang timpang ini terjadi akibat pemahaman
kehidupan yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki
yang masih mengakar kuat dalam benak serta budaya
masyarakat. Dan ini tidak bisa dibiarkan terus terjadi
(53/060318/KAPP/KR).

Berdasarkan analisis kekohesian leksikal antonimi, ditemukan data
yaitu perempuan dan laki-laki. Antonimi pada data tersebut terjadi pada
kata perempuan dan laki-laki. Kata perempuan dan laki-laki memiliki
makna yang bertentangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI), kata perempuan memiliki makna orang (manusia) yang
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mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan
menyusui; wanita. Sedangkan kata laki-laki memiliki makna orang
(manusia) yang mempunyai zakar, kalau dewasa mempunyai jakun dan
adakalanya berkumis. Dengan demikian, kata perempuan dan laki-laki
dapat disebut sebagai kata yang berantonim karena memiliki makna yang
bertentangan.
d. Hiponimi
Peneliti menemukan pemakaian kohesi leksikal hiponimi dalam
artikel pada rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat edisi
Maret 2018. Berikut data pemakaian kohesi leksikal hiponimi.
1) Fungsi reproduksi, asuhan, dan pendidikan anak banyak
diperankan oleh ibu. (88/090318/GMDB/KR)
2) Hal paradoks adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan
dunia seni, seperti sastra, musik, teater, lukisan dan
sebagainya (115/100318/FK/KR).
3) Pertama, karya sastra Jawa, seperti novel, cerita pendek dan
puisi (tembang dan geguritan) merupakan pendukung utama
pengajaran Bahasa Jawa. Bahasa Jawa di sekolah-sekolah yang
dikembangkan di DIY, Jateng, dan Jatim, tak akan ada artinya
tanpa adanya bacaan berbahasa Jawa (160/130318/NJMD/KR).
4) Beberapa jenis komoditas perikanan Indonesia yang diminati
pasar internasional adalah udang, tuna, kerang-kerangan,
kepiting, ikan hias, ubur-ubur, dan rumput laut. Bukan itu
saja, perairan Indonesia pun menyimpan 70 persen potensi
minyak nasional. Dari potensi itu baru sekitar 10% yang
dieksplorasi dan dimanfaatkan (193/150318/IPMD/KR).
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Berdasarkan analisis kekohesian leksikal hiponimi, ditemukan
data antara lain: fungsi reproduksi, asuhan, pendidikan anak, sastra,
musik, teater, lukisan, novel, cerita pendek, puisi, udang, tuna, kerangkerangan, kepiting, ikan hias, ubur-ubur, dan rumput laut. Hiponim yang
peneliti temukan merupakan jenis dari suatu hipernim. Data-data tersebut
akan dijelaskan sebagai berikut:
Dalam data hiponimi nomor satu, yaitu kata fungsi reproduksi,
asuhan,pendidikan anak merupakan hiponim dari hipernim dari peran
seorang ibu. Data hiponimi nomor dua, yaitu kata sastra, musik, teater,
lukisan merupakan hiponim dari hipernim karya seni. Data hiponimi
nomor tiga, yaitu kata novel, cerita pendek, puisi merupakan hiponim dari
hipernim karya sastra. Data hiponimi nomor empat, yaitu kata udang,
tuna, kerang-kerangan, kepiting, ikan hias, ubur-ubur, rumput laut
merupakan hiponim dari hipernim biota laut.
e. Kolokasi
Peneliti menemukan pemakaian kehesi leksikal kolokasi dalam
artikel pada rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat edisi
Maret 2018. Berikut data pemakaian kohesi leksikal kolokasi:
1) Seperti ketika opsir-opsir Jepang berbicara seenaknya sendiri
dengan Kiai Hasyim Asyari dalam film „Sang Kiai‟ di depan
para santrinya (186/150318/FSAPS/KR).
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Berdasarkan analisis kekohesian leksikal kolokalsi, ditemukan data
yaitu Sang Kiai. Kata Sang Kiai pada data tersebut dapat dikatakan
sebagai penanda kolokasi, karena kata sang hanya dapat disandingkan
dengan kata-kata tertentu, seperti pada data di atas yaitu Sang Kiai.
f. Ekuivalensi
Peneliti menemukan pemakaian kohesi leksikal ekuivalensi dalam
artikel pada rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat edisi
Maret 2018. Berikut data pemakaian kohesi leksikal ekuivalensi:
1) Sementara di negeri sendiri tak ada kesempatan bekerja yang
layak dan memadai. Mereka tergiur gaji, tanpa memikirkan
risiko pekerjaan terutama yang terkat dengan kekerasan dan
kriminal (84/080318/PPMDRT/KR).

Berdasarkan analisis kekohesian leksikal ekuivalensi, ditemukan
data yaitu: bekerja dan pekerjaan. Kata bekerja dan pekerjaan berasal
dari kata dasar kerja. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata
kerja berarti kegiatan melakukan sesuatu; yang dilakukan (diperbuat);
sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah; mata pencaharian. Kata
bekerja berarti melakukan suatu pekerjaan (perbuatan); berbuat sesuatu.
Sedangkan kata pekerjaan berarti barang apa yang dilakukan (diperbuat,
dikerjakan, dan sebagainya); tugas kewajiban; hasil bekerja; perbuatan;
pencaharian; yang dijadikan pokok penghidupan; sesuatu yang dilakukan
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untuk mendapat nafkah. Dengan demikian, kata bekerja dan pekerjaan
dapat disebut sebagai ekuivalensi.

4.2.2 Penanda Koherensi dalam Artikel pada Rubrik Opini Surat Kabar Harian
Kedaulatan Rakyat edisi Maret 2018
Berdasarkan hasil analisis, peneliti menemukan paragaraf yang mengandung
penanda kekoherensian berjumlah 30 data. Penanda koherensi yang ditemukan
peneliti yaitu koherensi berpenanda dan koherensi tak berpenanda. Berikut ini
peneliti memaparkan penanda koherensi yang ditemukan dalam artikel pada rubrik
opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat edisi Maret 2018.
1. Koherensi Berpenanda
Koherensi berpenanda merupakan keterkaitan semantis antara bagian-bagian
wacana yang pengungkapannya ditandai dengan konjungsi. Peneliti menemukan
tiga penanda koherensi berpenanda. Ketiga koherensi berpenanda tersebut antara
lain: a. koherensi intensitas, b. koherensi kausalitas, c. koherensi kontras.
Koherensi intensitas yang peneliti temukan berjumlah 7 data. Adapun
penanda koherensi intensitas yang ditemukan antara lain: padahal. Koherensi
kausalitas yang peneliti temukan berjumlah 5 data. Adapun penanda koherensi
kausalitas yang ditemukan antara lain: oleh karena itu, oleh karenanya, oleh
karena itulah. Koherensi kontras yang peneliti temukan berjumlah 10 data.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
109

Adapun penanda koherensi kontras yang ditemukan antara lain: namun, tapi, akan
tetapi, tetapi, meski. Berikut akan dipaparkan ketiga jenis pemakaian koherensi
berpenanda.
a. Koherensi Intensitas
Peneliti menemukan pemakaian koherensi intensitas dalam artikel pada rubrik
opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat edisi Maret 2018. Berikut contoh data
pemakaian koherensi intensitas.
1) Manusia yang pesimis dan pasrah dengan kondisi serba ketimpangan sosial
adalah prajurit-prajurit yang kalah sebelum berperang. Ia telah kalah
terlebih dahulu sebelum bertanding dengan pasukan dan pertahanan musuh
yang amat rapid an canggih. Padahal dalam sejarah perang Badr pasukan
Nabi Muhammad yang berjumlah 300-an menang dengan pasukan musuh
yang berjumlah 1000-an (59/060318/RPBR/KR).
2) Tidak terkecuali para akademisi, seolah apa yang dimilikinya merupakan
modal yang layak diperjualbelikan. Padahal, hal modal yang dimiliki tidak
lebih cuma reproduksi, ambil sana-sini, yang kemudian dikomuditaskan
atas nama keilmiahan (120/100318/FK/KR).
3) Hingga saat ini, anak-anak KPM PKH yang sudah lulus SMA atau
sederajat, sudah dinyatakan non eligible (tidak lagi menjadi peserta PKH).
Padahal, tidak sedikit dari lulusan SMA yang ingin melanjutkan ke
universitas, namun terkendala biaya (140/120318/KPKP/KR).
4) Hingga kini, banyak masyarakat prasejahtera memilih menikahkan anak
diusia dini karena benturan ekonomi. Padahal, pernikahan usia dini
mengandung banyak risiko. Beberapa risiko pernikahan usia dini antara
lain, ketahanan keluarga yang lemah, kegoncangan ekonomi, konflik
rumah tangga yang tak terselesaikan (143/120318/KPKP/KR).
5) Sampai saat ini, koordinasi dan kerja sama antar stakeholder pengelolaan
air masih sangat kurang. Padahal keamanan air baik dalam aspek kuantitas
dan kualitas hanya dapat dicapai bila ada kerja sama sinergis unsur pemda
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yang tercakup dalam sistem ekologi DAS, masyarakat, swasta dan
perguruan tinggi (240/200318/KKKAKA/KR).

Data- data di atas berkoherensi dengan penanda hubung intensitas. Hal tersebut
dibuktikan dengan kehadiran kata padahal. Kalimat tersebut mengadung
kekoherensian intensitad karena menyatakan kesungguhan dengan menggunakan
konjungsi padahal.
b. Koherensi Kausalitas
Peneliti menemukan pemakaian koherensi kausalitas dalam artikel pada rubrik
opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat edisi Maret 2018. Berikut data
pemakaian koherensi kausalitas.
1) Umat Islam perlu mawas diri dalam proses kebangsaan itu. Proses mawas
diri itu adalah bagaimana umat Islam sebagai penghuni terbesar Republik
ini turut berperan serta dalam pembangunan keadaban dan keumatan. Oleh
karena itu menggali kearifan high politics guna menjadi garam dan terang
bagi dunia menjadi tantangan keumatan saat ini (172/140318/TKMM/KR).
2) Film sejarah sebagai sarana proses rekonstruksi masa lalu membawa
pekerjaan rumah yang berat. Kedudukannya tidak lagi sejajar dengan film
komedi, horror atau kisah percintaan yang ramai ditonton orang ketika
masuk bioskop. Film sejarah bisa menjadi pengingat, pembangun nilainilai bangsa dan sesuatu yang sacral soal pembentukan sebuah bangsa.
Oleh karenanya membuatnya harus penuh dengan ketelitian. Sesuatu yang
harus selalu diingat oleh para pembuat film (189/150318/FSAPS/KR).
3) Sebagai refleksi peringatan hari air dunia tanggal 22 Maret 2018 yang
mengusung tema „Nature for Water‟ memberikan arahan pada kita
pentingnya memberi solusi berbasis alam untuk air dan bagaimana hal itu
dapat dipertimbangkan untuk kebijakan dan praktik pengelolaan air. Oleh
karena itu upaya perlindungan dan pemulihan infrastruktur sumber dara
air mendesak untuk segera dilakukan karena secara langsung akan
mengingkatkan pasokan air (239/200318/KKKAKA/KR).
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4) Bila dalam masa Perjanjian Linggarjati pemerintah berjuang meyakinkan
kepada rakyat dan dunia internasional tentang kebenaran perjuangan
bangsa ini. Maka pemerintah kita saat ini perlu belajar dari perjuangan
Linggarjati untuk memulihkan atau mengembalikan kredibilitasnya tentang
kebenaran langkahnya, baik kepada masyarakat maupun dunia
internasional. Oleh karena itulah, kepercayaan rakyat dan orientasi global
menjadi akses penting bagi usaha pensejahteraan rakyat. Bukan hanya
dijadikan tempat berpijak untuk memeroleh kekuasaan belaka
(306/260318/BPL/KR).
5) Pertama-tama kita didorong untuk mendekati mereka yang miskin dan
menderita, bertatap muka, menyapu, memeluk mereka dan membiarkan
mereka merasakan kehangatan kasih yang memecah kesepian mereka.
Yang kedua, agar kita juga mau berpartisipasi dan ikut serta membantu
mengubah sejarah dan mendukung pembangunan yang sejati. Oleh karena
itu, kita perlu mendengarkan jeritan orang miskin dan membangun
komitmen untuk mengakhiri pengasingan atau peminggiran mereka
(320/290318/MPK/KR).

Berdasarkan analisis kekoherensian berpenanda kausalitas, ditemukan data
antara lain: oleh karena itu, oleh karenanya, dan oleh karena itulah. Data-data
tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:
Dalam data kausalitas nomor satu dan lima kalimat ketiga terdapat kata hubung
oleh karena itu. Kata hubung oleh karena itu menyatakan adanya hubungan sebab
akibat antara kalimat pertama, kedua, dan ketiga, sehingga dapat dikatakan sebagai
koherensi kausalitas. Sedangkan pada data kausalitas nomor tiga, kata hubung oleh
karena itu terdapat pada kalimat kedua yang menyatakan adanya hubungan sebab
akibat antara kalimat pertama dan kedua.

c. Koherensi Kontras
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Peneliti menemukan pemakaian koherensi kontras dalam artikel pada rubrik
opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat edisi Maret 2018. Berikut contoh data
pemakaian koherensi kontras:
1) Penulis belum mendapatkan referensi tentang bagaimana mekanisme rotasi
akan dilakukan di Indonesia. Namun penulis dapat menyampaikan sebuah
informasi yang penulis dapatkan sewaktu berkunjung ke sebuah sekolah
kejuruan di provinsi Narathiwat, Thailand, pada tahun 2012, bahwa
pemerintah mengadakan tes bagi guru dimana guru yang lolos tes akan
dirotasi agar dapat mengabdi serta menularkan ilmu dan ketrampilannya
untuk mencerdaskan peserta didik di tempat lain (40/050318/MSZ/KR).
2) Sosialisasi, blusukan atau apapun namanya masih lebih mengumbar janjijanji pembangunan infrastruktur, janji kesejahteraan warga lewat pekerjaan
dan sejenisnya. Tapi dari sekian isu, belum ada yang menampakkan
kepedulian pada persolaan kekerasan terhadap perempuan
(47/060318/KAPP/KR).
3) Isu global tersebut, timbulnya kesadaran koletif perempuan tentang
pentingnya kesetaraan dan keadilan jender secara utuh dalam politik,
ekonomi, sosial dan budaya. Meski hingga saat ini „ruh‟ Hari Perempuan
Internasional, lebih berat pada kesetaraan dan keadilan jender dalam hal
politik dan ekonomi/bisnis (79/080318/PPMDRT/KR).
4) Ideologi alternatif tersebut diharapkan memberi keberpihakan terhadap
rakyat. Akan tetapi, kenyataannya tidak (117/100318/FK/KR).
5) Novel Jawa mungkin termasuk produk seni budaya, khususnya
kesusasteraan, yang kurang populer. Dibandingkan seni tari dan seni
pertunjukkan tradisional lain, kegiatan olah karya sastra (Jawa) termasuk
marginal. Tetapi dalam konteks pengembangan kebudayaan, khususnya
pengembangan bahasa dan sastra Jawa, dan terkhusus lagi pengembangan
pengajaran Bahasa Jawa di lembaga persekolahan, novel Jawa memiliki
posisi yang sangat strategis (159/130318/NJMD/KR).

Berdasarkan analisis kekoherensian berpenanda kontras, ditemukan data antara
lain: namun, tapi, akan tetapi, tetapi, meski. Data-data tersebut akan dijelaskan
sebagai berikut:
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Dalam data koherensi kontras nomor satu terdapat dua kalimat. Kalimat kedua
berkoherensi pertentangan dengan kalimat pertama yang ditandai dengan
konjungsi namun. Dibuktikan dengan kata namun memiliki makna sebagai kata
penghubung antarkalimat untuk menandai perlawanan; akan tetapi.
Dalam data koherensi kontras nomor dua terdapat dua kalimat. Kalimat kedua
berkoherensi pertentangan dengan kalimat pertama yang ditandai dengan
konjungsi tapi. Dibuktikan dengan kata tapi memiliki makna sama seperti tetapi
yaitu sebagai kata penghubung intrakalimat untuk menyatakan hal yang
bertentangan atau tidak selaras.
Dalam data koherensi kontras nomor tiga terdapat dua kalimat. Kalimat kedua
berkoherensi pertentangan dengan kalimat pertama yang ditandai dengan
konjungsi meski. Dibuktikan dengan kata meski yang memiliki makna kata
penghubung untuk menandai perlawanan makna; walaupun; sungguhpun.
Dalam data koherensi kontras nomor empat terdapat dua kalimat. Kalimat
kedua berkoherensi pertentangan dengan kalimat pertama yang ditandai dengan
konjungsi akan tetapi. Dibuktikan dengan kata akan tetapi yang memiliki makna
sama dengan namun yaitu sebagai kata penghubung antarkalimat untuk menandai
perlawanan;
Dalam data koherensi kontras nomor lima terdapat tiga kalimat. Kalimat ketiga
berkoherensi pertentangan dengan kalimat pertama dan kedua yang ditandai
dengan adanya konjungsi tetapi. Dibuktikan dengan kata tetapi yang memiliki
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makna kata penghubung intrakalimat untuk menyatakan hal yang bertentangan
atau tidak selaras
2. Koherensi Tidak Berpenanda
Koherensi tidak berpenanda ialah pertalian semantik antara bagian-bagian
wacana yang secara tekstual tidak ditandai konjungsi namun dapat dipahami dari
hubungan antarunsur-unusurnya (Baryadi, 2002: 34). Dalam penelitian ini peneliti
menemukan 1 penanda koherensi tidak berpenanda yaitu koherensi perincian yang
berjumlah 8 data. Berikut contoh data pemakaian koherensi perincian dakam
artikel pada rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat edisi Maret 2018.
1) Mengacu konsep UNESCO, literasi digital adalah kemampuan untuk
menggunakan teknologi informasi, menemukan, mengevaluasi,
memanfaatkan, membuat dan mengkomunikasikan konten informasi digital
dengan kecakapan kognitif, etika, sosial emosional, dan teknologis
(98/090318/GLD/KR).
2) Pada 2018, sayembara penulisan novel Jawa memperebutkan hadiah
sebesar Rp 175 juta. Hadiah sebesar itu diperuntukkan bagi 5 pemenang
(setiap pemenang memperoleh Rp 20 juta) dan 15 peserta yang karyanya
masuk nominasi (masing-masing Rp 5 juta) (157/130318/NJMD/KR).
3) Berdasarkan data dari BPS, pada September 2017, presentase penduduk
miskin di DIY sebesar 12,36% (nasional sebesar 10,12%). Pada Maret
2017, persentase penduduk miskin DIY sebesar 13,02% (nasional sebesar
10,64%). Penurunan tingkat kemiskinan memang terjadi, tetapi tidak cukup
cepat. Hal ini perlu mendapatkan perhatian bersama. Dibutuhkan urun
rembug berbagai pihak agar angka kemiskinan dapat terus ditekan
(226/190318/AKTTM/KR).
4) Ujian Nasional (UN) tahun ini akan kembali digelar. UN jenjang SMK
dilaksanakan pada 2-5 April 2018. Pada jenjang SMA/MA akan
dilaksanakan pada 9-12 April 2018. Sedangkan pada tingkat SMP/MTs
akan dilaksanakan pada 23-26 April 2018 (280/230318/MUN/KR).
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Pada data koherensi perincian nomor satu, terdapat perincian konsep
UNESCO tentang literasi digital. Data koherensi perincian nomor dua, terdapat
perincian hadiah sayembara penulisan novel Jawa pada tahun 2018. Data
koherensi perincian nomor tiga, terdapat perincian persentase penduduk miskin
di DIY. Data koherensi perincian nomor empat, terdapat perincian waktu
pelaksanaan Ujian Nasional (UN).
4.3 Pembahasan Hasil Analisis Data

Berdasarkan hasil analisis data, secara berturut-turut akan dibahas sebagai
berikut: (1) jenis penanda kekohesian gramatikal dan leksikal rubrik opini surat kabar
Harian Kedaulatan Rakyat edisi Maret 2018 (2) jenis penanda kekoherensian rubrik
opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat edisi Maret 2018.
4.3.1 Penanda Kekohesian Gramatikal dan Leksikal dalam Artikel pada Rubrik
Opini Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat Edisi Maret 2018
Artikel

pada

rubrik

opini

surat

kabar

Harian

Kedaulatan

Rakyat

menggambarkan penanda kekohesian gramatikal dan leksikal sesuai dengan teori
yang dikemukakan oleh beberapa ahli yang peneliti pakai sebagai pedoman, salah
satunya teori milik Haliday dan Hasan (Baryadi, 2002). Pada penelitian Bangkit
Sugeng Subagyo tahun 2012, menggunakan teori milik Sumarlam, Ramlan, dan
Mulyana sehingga dalam menganalisis tajuk rencana Harian Solopos menemukan
data penanda kekohesian gramatikal pengacuan (endofora dan eksofora), substirusi,
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dan konjungsi (adversatif, kausatif, koordinatif, korelatif, subordinatif, dan temporal).
Sedangkan teori penanda kohesi leksikal digunakan oleh Bangkit Sugeng Subagyo
meliputi repetisi (pengulangan satuan lingual bunyi, suku kata, kata, atau bagian
kalimat), sinonimi (sinonimi antar morfem, kata dengan kata, kata dengan frasa atau
sebaliknya, frasa dengan frasa, klausa/kalimat dengan klausa/kalimat), antonimi
(oposisi mutlak, oposisi kutub atau gradasi, oposisi hubungan atau relasional, oposisi
hirarkial, dan oposisi majemuk), kolokasi, hiponimi, dan ekuivalensi sehingga
ditemukan penanda repetisi, sinonimi, dan ekuivalensi pada tajuk rencana Harian
Solopos.
Dalam penelitian Wisnu Widiatmoko tahun 2015, ia menggunakan teori milik
Sumarlam yang mengkasifikasikan penanda kohesi gramatikal pengacuan menjadi
pengacuan persona, pengacuan demonstratif, dan pengacuan komparatif. Sedangkan
teori penanda substitusi yang digunakan meliputi substitusi nominal, verbal, frasal,
dan klausal. Selain itu, penanda konjungsi yang digunakan meliputi konjungsi
koordinatif, konjungsi korelatif, konjungsi subordinatif, dan konjungsi antar kalimat.
Selain pengacuan, substitusi, elipsis, dan konjungsi, Wisnu Widiatmoko juga
menyertakan penanda inversi dan pemasifan kalimat dalam penanda kohesi
gramatikal, namun ia tidak memaparkan penanda kohesi leksikal dalam
penelitiannya.
Pada penelitian Dania Kusumawati tahun 2018, ia menggunakan teori Baryadi
yang mengemukakan penanda kekohesian gramatikal meliputi referensi (eksoforik
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dan endoforik (anaforis dan kataforis), substitusi, elipsis, dan konjungsi (konjungsi
koordinatif, subordinatif, korelatif, dan antarkalimat). Selain itu, Dania Kusumawati
menggunakan teori milik Mulyana yang memaparkan bahwa penanda kohesi leksikal
meliputi hiponim, repetisi, kolokasi, sinonimi, antonimi, dan ekuivalensi. Teori-teori
tersebut sama dengan teori yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis artikel
pada rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat edisi Maret 2018. Peneliti
hanya melengkapi penanda kekohesian yang tidak digunakan oleh Dania Kusumawati
yaitu penanda kohesi leksikal dengan menggunakan teori Keraf (dalam Sumarlam,
2003) yaitu penanda repetisi serta jenisnya, penanda sinonimi serta jenisnya, dan
penanda antonimi serta jenisnya.
Dari hasil analisis, peneliti menemukan kohesi gramatikal lebih sering
digunakan oleh penulis artikel pada rubrik opini Kedaulatan Rakyat. Kohesi
gramatikal yang sering digunakan adalah pemakaian konjungsi yang hampir semua
ada dalam artikel pada rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat edisi Maret
2018. Selain kohesi gramatikal konjungsi, peneliti juga menemukan penanda
kekohesian gramatikal lainnya, seperti referensi, substitusi, dan juga elipsis.
Peneliti menemukan penanda referensi dalam artikel pada rubrik opini surat
kabar Harian Kedaulatan Rakyat edisi Maret 2018. Data referensi yang peneliti
temukan sesuai dengan teori Baryadi (2002:19) yang mengatakan bahwa referensi
anaforis ditandai oleh adanya konstituen yang menunjuk konstituen di sebelah kiri
(Baryadi, 2002: 18). Dengan kata lain referensi anaforis menunjuk pada konstituen
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sebelum kata yang ditunjuk. Oleh karena itu, peneliti menemukan kata di atas, -nya,
dan tersebut pada rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat sebagai bentuk
penanda kohesi gramatikal referensi anaforis.
Sedangkan referensi kataforis ditandai oleh adanya konstituen yang mengacu
kepada konstituen yang disebelah kanan. Dengan kata lain referensi kataforis
mengacu pada konstituen sesudah kata yang menunjuk. Oleh karena itu, peneliti
menemukan kata yakni dan yaitu dalam artikel pada rubrik opini surat kabar Harian
Kedaulatan Rakyat edisi Maret 2018. Kata yakni dan yaitu termasuk dalam penanda
referensi kataforis karena menunjuk atau menjelaskan unsur di sebelah kanan. Berikut
data referensi anaforis dan referensi kataforis yang akan dipaparkan secara berurutan.
Data referensi anaforis nomor satu, Judul di atas bukan bermaksud mengatakan
Yogyakarta tak beridentitas. Saya hanya ingin mengatakan bahwa Yogyakarta tengah
dalam proses kehilangan identitas secara budaya (03/010318/MIY/KR). Data tersebut
dapat dikatakan berkohesi gramatikal dengan penanda referensi anaforis dan sesuai
dengan teori yang digunakan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya kata di atas
yang mengikuti kata judul yang menunjuk pada judul artikel, yaitu Membangun
Identitas Yogyakarta.
Data referensi anaforis nomor dua, Jumlah pelaut Indonesia mencapai 850.000.
Hampir

separuhnya

bekerja

di

luar

negeri

atau

di

kapal

asing

(197/150318/IPMD/KR). Data tersebiut dapat dikatakan berkohesi gramatikal dengan
penanda referensi anaforis dan sesuai dengan teori yang digunakan. Hal itu dapat
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dibuktikan dengan adanya akhiran –nya yang mengikuti kata separuh menjadi
separuhnya yang menunjuk pada “Jumlah pelaut Indonesia mencapai 850.000”.
Data referensi anaforis nomor tiga, Dalam kondisi normal kromosom manusia
berjumlah 46. Jumlah tersebut terdiri atas sepasang kromosom 1 sampai dengan 22
(sehingga jumlahnya adalah 44). Jumlah tersebut ditambah dengan 2 kromosom
penanda kelamin yaitu sepasang kromosom X pada perempuan dan kromosom X-Y
pada laki-laki (Geniofam, 2010:37) (255/210318/AMSW/KR). Data tersebiut dapat
dikatakan berkohesi gramatikal dengan penanda referensi anaforis dan sesuai dengan
teori yang digunakan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya kata tersebut yang
mengikuti kata jumlah, menunjuk pada “sepasang kromosom 1 sampai dengan 22
(sehingga jumlahnya adalah 44)” yang dipaparkan pada kalimat sebelumnya.
Selanjutnya yaitu referensi kataforis. Data referensi kataforis yang pertama,
Sementara itu, orang Indonesia yang masuk sebagai 100 orang terkaya di dunia
kembali diduduki Hartono bersaudara, yakni R Budi Hartono dan Michael Hartono
(215/160318/OTPGZ/KR). Data tersebut dapat dikatakan berkohesi dengan penanda
referensi kataforis dan sesuai dengan teori Baryadi (2002). Hal tersebut dapat
dibuktikan dengan adanya kata yakni dalam data nomor satu yang menyebutkan siapa
saja yang dimaksud dengan Hartono bersaudara yang kembali menduduki 100 orang
terkaya di dunia.
Data referensi kataforis yang kedua, Generasi Z, yakni mereka yang lahir tahun
1996 sampai 2010, diperkirakan jumlahnya 1,9 miliar di seluruh dunia. Penelitian
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menunjukkan mereka yang lahir setelah 1995 jauh lebih dalam bidang kesejahteraan,
ekonomi,

pendidikan,

kesehatan,

keluarga,

dan

masyarakat

(220/160318/OTPGZ/KR). Data tersebut dapat dikatakan berkohesi dengan penanda
referensi kataforis dan sesuai dengan teori Baryadi (2002). Dibuktikan dengan adanya
kata yakni dalam data nomor dua kalimat pertama yang memaparkan apa itu Generasi
Z.
Data referensi kataforis nomor tiga, Dalam kondisi normal kromosom manusia
berjumlah 46. Jumlah tersebut terdiri atas sepasang kromosom 1 sampai dengan 22
(sehingga jumlahnya adalah 44). Jumlah tersebut ditambah dengan 2 kromosom
penanda kelamin yaitu sepasang kromosom X pada perempuan dan kromosom X-Y
pada laki-laki (Geniofam, 2010:37) (250/210318/AMSW/KR). Data tersebut dapat
dikatakan berkohesi referensi kataforis dan sesuai dengan teori Baryadi (2002).
Dibuktikan dengan adanya kata yaitu pada data nomor tiga kalimat ketiga yang
merinci 2 kromosom penanda kelamin, konstituen yang disebut sebelum kata yaitu.
Data referensi kataforis nomor empat, Ada beberapa tujuan UN, yaitu
pemetaan mutu program dan satuan pendidikan, pertimbangan seleksi masuk jenjang
pendidikan berikutnya, serta pembinaan dan pemberian bantuan kepala sekolah
dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan (281/230318/MUN/KR). Data tersebut
dapat dikatakan berkohesi referensi kataforis dan sesuai dengan teori Baryadi (2002).
Dibuktikan dengan adanya kata yaitu pada data nomor empat yang merinci tujuan
UN, konstituen yang disebut sebelum kata yaitu.
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Data kohesi selanjutnya adalah substitusi. Dalam menganalisis data berpenanda
kohesi gramatikal substitusi, peneliti menggunakan teori Kridalaksana (dalam
Mulyana, 2005:28). Substitusi adalah proses proses dan hasil penggantian unsur
bahasa oleh unsur bahasa lain dalam satuan yang lebih besar. Maksud dari
penggantian tersebut adalah penggantian kata oleh kata ganti lainnya, agar kalimat
menjadi lebih efektif. Substitusi merupakan hubungan gramatikal, lebih bersifat
hubungan kata dan makna. Substitusi berwujud pronomina terbagi menjadi dua, yaitu
pronomina persona dan pronomina petunjuk. Pronomina persona adalah pronomina
yang dipakai untuk mengacu pada orang. Misalnya: saya, aku, kami, ia, beliau.
Pronomina penunjuk dalam bahasa Indonesia dibedakan menjadi tiga macam, yaitu
(1) pronomina penunjuk umum, yaitu ini, itu (2) pronomina penunjuk tempat, yaitu
sini, situ, sana (3) pronomina penunjuk ihwal adalah pronomina yang dipakai sebagai
pemarkah pertanyaan.
Data substitusi pertama, Judul di atas bukan bermaksud mengatakan
Yogyakarta tak beridentitas. Saya hanya ingin mengatakan bahwa Yogyakarta tengah
dalam proses kehilangan identitas secara budaya. Proses kehilangan itu jelas sangat
terasa apabila kita mencermati perkembangan dari mode wisata (misalnya) yang
tengah menjadi tren saat ini (01/010318/MIY/KR). Data tersebut dapat dikatakan
berkohesi gramatikal dengan penanda substitusi pronomina penunjuk umum. Hal itu
sesuai dengan teori yang peneliti gunakan dan dapat dibuktikan dengan adanya kata
itu yang disandingkan dengan kata proses kehilangan pada kalimat ketiga yang
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berfungsi menggantikan kata “proses kehilangan secara budaya” pada kalimat
kedua.
Data substitusi kedua, Dari sekian banyak isu perempuan untuk merefleksikan
IWD 2018 ini, kita teropong perempuan pekerja di luar negeri (migran). Mereka
merupakan potret dari rentetan kasus: harus mencari nafkah, taka da lapangan
pekerjaan, mencoba peruntungan di negeri orang dan harus berisiko mendapat
kekerasan (82/080318/PPMDRT/KR). Data tersebut dapat dikatakan berkohesi
gramatikal dengan penanda substitusi pronomina persona. Hal itu sesuai dengan teori
yang digunakan dan dapat dibuktikan dengan adanya kata mereka pada kalimat kedua
yang berfungsi menggantikan “perempuan pekerta di luar negeri (migran)” pada
kalimat pertama.
Data substitusi ketiga, Kita menengarai adanya sebuah transformasi besar
yakni bergesernya gravitasi geo-ekonomi dan geo-politik dunia dari Barat ke Asia
Timur. Fenomena ini menguntungkan Indonesia guna mewujudkan cita-cita menjadi
proses maritime dunia (194/150318/IPMD/KR). Data tersebut dapat dikatakan
berkohesi gramatikal dengan penanda substitusi pronominal penunjuk umum. Hal itu
sesuai dengan teori yang digunakan dan dapat dibuktikan dengan adanya kata ini
yang mengikuti kata fenomena pada kalimat kedua yang berfungsi menggantikan
“bergesernya gravitasi geo-ekonomi dan geo-politik dunia dari Barat ke Asia Timur”
pada kalimat pertama.
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Data kohesi selanjutnya adalah elipsis. Dalam analisis ini, peneliti
menggunakan teori

milik

Kridalaksana

(dalam

Mulyana, 2005).

Menurut

Kridalaksana elipsis adalah peniadaan kata atau satuan lain yang wujud asalnya dapat
diramalkan dari konteks bahasa atau konteks luar bahasa. Elipsis dapat pula dikatakan
penggantian nol (zero); sesuatu yang ada tetapi tidak diucapkan atau tidak dituliskan.
Elipsis menunjukkan penghilangan atau pelesapan, bentuk linguistik dengan bentuk
linguistik yang hilang itu dapat ditemukan atau dijajaki dari konteks. Misalnya Dita
membeli kue ulang tahun dan bunga untuk ibunya. Bentuk lengkap dari contoh
kalimat tersebut adalah Dita membeli kue ulang tahun untuk ibunya dan Dita membeli
bunga untuk ibunya. Maka, bentuk yang dilesapkan atau bentuk elipsisnya adalah
Dita membeli dan untuk ibunya.
Data elipsis yang peneliti temukan, Sambut gayung atas perhatian pemeritah
akan akses pendidikan dan kesehatan bagi keluarga prasejahtera di seluruh
Indonesia

mesti

dilakukan

seluruh

KPM.

Verifikasi

faskes,

fasdik

serta

pendampingan bulanan secara berkesinambungan mestinya menjadi pelecut
semangat KPM untuk sadar betapa pentingnya pendidikan dan kesehatan di
lingkungan keluarga (29/030318/HAKKP/KR). Data tersebut dapat dikatakan
berkohesi gramatikal dengan penanda elipsis, sesuai dengan teori yang peneliti
gunakan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya peniadaan kata yang terjadi pada
kalimat kedua, yaitu pada kata “pentingnya pendidikan di lingkungan keluarga” dan
“pentingnya kesehatan di lingkungan keluarga” pada kalimat kedua yang menjadi
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“pentingnya pendidikan dan kesehatan di lingkungan keluarga”. Dengan demikian,
bentuk pelesapan atau bentuk elipsisnya adalah pentingnya dan di lingkungan
keluarga.
Selain referensi, substitusi, dan elipsis dalam penanda gramatikal peneliti juga
menemukan penanda konjunsi dalam rubrik opini surat kabar Harian Krdaulatan
Rakyat edisi Maret 2018. Hal tersebut sesuai dengan teori yang peneliti gunakan
dalam menganalisis, yaitu teori milik Alwi (1999) yang membagi konjungsi dalam
empat macam, yaitu (1) konjungsi koordinatif, (2) konjungsi subordinatif, (3)
konjungsi korelatif, dan (4) konjungsi antarkalimat.
Pertama, penanda gramatikal konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif
merupakan konjungsi yang menghubungkan dua unsur yang sejajar. Konjungsi yang
dimaksud yaitu konjungsi dan, atau, tetapi. Dilihat dari segi arti konjungsinya,
hubungan semantik antar klausa dalam kalimat majemuk setara ada tiga macam, yaitu
hubungan penambahan/penjumlahan (aditif), hubungan perlawanan (adservatif), dan
hubungan pemilihan (alternatif).
Data konjungsi koordinatif pertama yang akan dijelaskan secara berurutan
adalah konjungsi koordinatif hubungan penambahan/penjumlahan (aditif). Konjungsi
koordinatif hubungan penjumlahan/penambahan (aditif) adalah hubungan yang
menyatakan penjumlahan atau gabungan kegiatan, keadaan, peristiwa, atau proses
(Alwi, 1999:43). Konjungsi dan, kemudian, dan lalu merupakan konjungsi yang
menunjukan hubungan penjumlahan yang menyatakan urutan waktu.
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Data konjungsi koordinatif hubungan penambahan/penjumlahan (aditif) nomor
satu, Di sini, budaya media pop menjadi alat melemahkan kreativitas aktif dan
mengubahnya dengan aktivitas pasif yang salah. Orang-orang cenderung mengikuti
apa yang dilihat sebagai sebuah citra atau tren yang menyenangkan dan
menghasilkan uang semata (05/010318/MIY/KR). Data tersebut dapat dikatakan
berkohesi

gramatikal

dengan

penanda

konjungsi

koordinatif

hubungan

penambahan/penjumlahan (aditif) dan sesuai dengan teori yang peneliti gunakan. Hal
itu dapat dibuktikan dengan adanya konjungsi dan pada kalimat pertama yang
menyatakan adanya hubungan penambahan berfungsi menghubungkan klausa “alat
melemahkan kreativitas aktif” dan “mengubahnya dengan aktivitas pasif yang
salah”.
Data konjungsi koordinatif hubungan penambahan/penjumlahan (aditif) nomor
dua, Pemuda asal Dadapan Wonokerto Turi Sleman ini kita tidak hanya kompeten
merancang desain mobil sport Golden Eagle tetapi juga memberi inspirasi tentang
elegant diffable (249/210318/AMSW/KR). Data tersebut dapat dikatakan berkohesi
gramatikal

dengan

penanda

konjungsi

koordinatif

hubungan

penambahan/penjumlahan (aditif) dan sesuai dengan teori yang digunakan. Hal itu
dapat dibuktikan dengan adanya konjungsi tetapi juga yang menyatakan adanya
hubungan penambahan dan berfungsi menghubungkan klausa “tidak hanya kompeten
merancang desain mobil sport Golden Eagle” dan “memberi inspirasi tentang
elegant diffable”.
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Data konjungsi koordinatif hubungan penambahan/penjumlahan (aditif) nomor
tiga, Akar-akar historis dan perjalanan panjang bergumul dengan kemajemukan
inilah yang kemudian membuat wajah Islam Indonesia tampak lebih terbuka, luwes
dan ramah terhadap budaya local (291/240318/MKWII/KR). Data tersebut dapat
dikatakan berkohesi gramatikal dengan penanda konjungsi koordinatif hubungan
penambahan/penjumlahan (aditif) dan sesuai dengan teori yang digunakan. Hal itu
dapat dibuktikan dengan adanya konjungsi kemudian yang menyatakan adanya
hubungan penambahan dan berfungsi menghubungkan klausa pertama dan kedua
menjadi sebuah kalimat setara yang padu.
Data konjugsi koordinatif kedua yang akan dijelaskan secara berurutan adalah
konjungsi koordinatif hubungan perlawanan (adversatif). Konjungsi koordinatif
hubungan perlawanan (adversatif) adalah hubungan yang menyatakan bahwa apa
yang dinyatakan dalam klausa pertama berlawanan atau tidak sama dengan apa yang
dinyatakan dalam klausa kedua (Alwi, 1999:47). Hubungan perlawanan tersebut
ditandai dengan adanya konjungsi tapi atau tetapi, melainkan, dan namun.
Data konjungsi koordinatif hubungan perlawanan (adversatif) nomor satu,
Mereka tampak besar secara ragawi, tetapi seiring umurnya tentu jauh dari
perhitungan duga prayoga (68/070318/MAJ/KR). Data tersebut dapat dikatakan
berkohesi gramatikal dengan penanda konjungsi koordinatif hubungan perlawanan
(adversatif) dan sesuai dengan teori yang digunakan. Hal itu dapat dibuktikan dengan
adanya konjungsi tetapi yang berfungsi menyatakan adanya hubungan perlawanan
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antara klausa pertama “mereka tampak besar secara ragawi” dengan klausa kedua
“seiring umurnya tentu jauh dari perhitungan duga prayoga”.
Data konjungsi koordinatif hubungan perlawanan (adversatif) nomor dua,
Mungkin bagi mereka yang masuk dalam zona SMA yang diinginkan, penerapan
peraturan tersebut tidak menjadi persoalan penting, akan tetapi bagi yang di luar
zona tentunya akan sangat berpengaruh

(127/100318/ZMBS/KR). Data tersebut

dapat dikatakan berkohesi gramatikal dengan penanda konjungsi koordinatif
hubungan perlawanan (adversatif) dan sesuai dengan teori yang digunakan. Hal itu
dapat dibuktikan dengan adanya konjungsi akan tetapi yang berfungsi menyatakan
adanya hubungan perlawanan antara klausa pertama “Mungkin bagi mereka yang
masuk dalam zona SMA yang diinginkan, penerapan peraturan tersebut tidak
menjadi persoalan penting” dan klausa kedua “bagi yang di luar zona tentunya akan
sangat berpengaruh”.
Data konjungsi koordinatif hubungan perlawanan (adversatif) nomor tiga, Kita
begitu sering bicara tentang nilai-nilai Pancasila untuk kesejahteraan dan keadilan
sosial, namun Pancasila baru sebatas retorika yang belum teraktualisasikan dalam
kehidupan nyata (213/160318/TK/KR). Data tersebut dapat dikatakan berkohesi
gramatikal dengan penanda konjungsi koordinatif hubungan perlawanan (adversatif)
dan sesuai dengan teori yang digunakan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya
konjungsi namun yang berfungsi menyatakan adanya hubungan perlawanan antara
klausa pertama “Kita begitu sering bicara tentang nilai-nilai Pancasila untuk
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kesejahteraan dan keadilan sosial” dan klausa kedua “Pancasila baru sebatas
retorika yang belum teraktualisasikan dalam kehidupan nyata”.
Data konjugsi koordinatif selanjutnya yang akan dijelaskan secara berurutan
adalah konjungsi koordinatif hubungan alternatif atau pilihan. Konjungsi koordinatif
hubungan alternatif atau pilihan adalah hubungan yang menyatakan pilihan di antara
dua kemungkinan atau lebih yang dinyaakan oleh oleh klausa-klausa yang
dihubungkan (Alwi, 1999:50). Hubungan pemilihan tersebut dilakukan di kedua
kalimat

yang

berkedudukan

setaraf.

Konjungsi

yang

digunakan

untuk

menghubungkan dua pernyataan tersebut adalah atau.
Data konjungsi koordinatif hubungan alternatif atau pilihan nomor satu,
Pembiayaan PGK oleh BPJS menempati peringkat kedua setelah jantung. PGK pada
stadium akhir dikenal sebagai gagal ginjal atau penyakit ginjal tahap akhir (PGTA).
Pasien

PGTA

memerlukan

terapi

pengganti

gintal

(TPG)

berkelanjutan

(91/090318/GMDB/KR). Data tersebut dapat dikatakan berkohesi gramatikal dengan
penanda konjungsi koordinatif hubungan alternatif atau pilihan dan sesuai dengan
teori yang digunakan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya konjungsi atau yang
berfungsi menyatakan adanya hubungan alternatif atau pilihan dari gagal ginjal yaitu
penyakit ginjal tahap akhir (PGTA).
Data konjungsi koordinatif hubungan alternatif atau pilihan nomor dua, Jumlah
pelaut Indonesia mencapai 850.000. hampir separuhnya bekerja di luar negeri atau
di kapal asing (192/150318/IPMD/KR). Data tersebut dapat dikatakan berkohesi
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gramatikal dengan penanda konjungsi koordinatif hubungan alternatif atau pilihan
dan sesuai dengan teori yang digunakan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya
konjungsi atau yang berfungsi menyatakan adanya hubungan alternatif atau pilihan
dari “di luar negeri” dan “di kapal asing”.
Data konjungsi koordinatif hubungan alternatif atau pilihan nomor tiga,
Persoalannya sekarang adalah pada kepentingan komitmen dan keseriusan bangsa
ini dalam menangani kasus korupsi. Apakah benar sepenuh hati atau hanya sebagai
pencitraan semata (211/160318/TK/KR). Data tersebut dapat dikatakan berkohesi
gramatikal dengan penanda konjungsi koordinatif hubungan alternatif atau pilihan
dan sesuai dengan teori yang digunakan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya
konjungsi atau pada kalimat kedua yang berfungsi menyatakan adanya hubungan
alternatif atau pilihan antara “sepenuh hati” dan “hanya sebagai pencitraan semata”.
Data konjungsi koordinatif hubungan alternatif atau pilihan nomor empat, Pada
2025, jumlah plastik yang masuk ke laut berlipat ganda atau 10 karung penuh plastik
tiap meter garis pantai per tahun atau delapan juta ton per meter garis pantai dunia!
(273/230318/LLP/KR). Data tersebut dapat dikatakan berkohesi gramatikal dengan
penanda konjungsi koordinatif hubungan alternatif atau pilihan dan sesuai dengan
teori yang digunakan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya konjungsi atau yang
berfungsi menyatakan adanya hubungan alternatif atau pilihan dari “berlipat ganda”
dan “10 karung penuh plastik tiap meter garis pantai per tahun”.
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Kedua, penanda gramatikal konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif
adalah sebuah konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang memiliki
status sintaksis yang tidak sama (Warsiman, 2013:37). Konjungsi subordinatif dapat
juga disebut sebagai kata penghubung yang tidak setara. Menurut Lubis (2011:41)
konjungsi subordinatif terbagi menjadi 10 bagian, yaitu: (1) konjungsi subordinatif
hubungan waktu, (2) konjungsi subordinatif hubungan syarat, (3) konjungsi
subordinatif hubungan tujuan, (4) konjungsi subordinatif hubungan konsesif, (5)
konjungsi subordinatif hubungan pengandaian, (6) konjungsi subordinatif hubungan
pembandingan, (7) konjungsi subordinatif hubungan penyebapan, (8) konjungsi
subordinatif

hubungan

pengakibatan,

(9)

konjungsi

subordinatif

hubungan

penjelasan, dan (10) konjungsi subordinatif hubungan cara. Namun dalam
menganalisis, peneliti hanya menemukan sembilan jenis konjungsi subordinatif
dalam rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat edisi Maret 2018.
Data konjungsi subordinatif pertama yang akan dijelaskan secara berurutan
adalah konjungsi subordinatif hubungan waktu. Menurut Alwi (1999:52) suatu
tuturan yang diikuti oleh konjungsi penanda hubungan waktu bertujuan untuk
menyatakan waktu terjadinya peristiwa atau keadaan. Hubungan waktu ini dibedakan
menjadi empat, yaitu hubungan batas waktu permulaan, hubungan batas waktu
bersamaan, hubungan batas waktu bersamaan, dan hubungan waktu batas akhir
terjadinya peristiwa.
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Data konjungsi subordinatif hubungan waktu nomor satu, Pada saat kondisi
masyarakat yang serba merosot sebenarnya tidak cukup hanya kita berdiam diri
mengeluh dan pesimis dengan sistem tatanan yang begitu membelenggu
(60/060318/RPBR/KR). Data tersebut dapat dikatakan berkohesi gramatikal dengan
penanda konjungsi subordinatif hubungan waktu berjenis hubungan batas waktu
bersamaan dan sesuai dengan teori yang digunakan. Hal itu dapat dibuktikan dengan
adanya konjungsi saat yang mengikuti kata pada di awal kalimat, berfungsi
menyatakan adanya hubungan batas waktu bersamaan antara klausa “kondisi
masyarakat yang serba merosot sebenarnya tidak cukup” dan “kita berdiam diri
mengeluh dan pesimis dengan sistem tatanan yang begitu membelenggu”.
Data konjungsi subordinatif hubungan waktu nomor dua, Sebuah SMA swasta
di Kabupaten Sleman mewajibkan setiap murid yang berkendara motor menunjukkan
SIM-nya ketika memasuki area parkir sekolah (69/070318/MAJ/KR). Data tersebut
dapat dikatakan berkohesi gramatikal dengan penanda konjungsi subordinatif
hubungan waktu berjenis hubungan batas waktu bersamaan dan sesuai dengan teori
yang digunakan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya konjungsi ketika yang
berfungsi menyatakan adanya hubugan batas waktu bersamaan antara klausa utama
“Sebuah SMA swasta di Kabupaten Sleman mewajibkan setiap murid yang
berkendara motor menunjukkan SIM-nya” dan klausa subordinatif “memasuki area
parkir sekolah”.
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Data konjungsi subordinatif hubungan waktu nomor tiga, Perserikatan Bangsabangsa (PBB) mengakui Hari Perempuan Internasional (International Women‟s Day
– IWD) sejak 1975 dan diperingati setiap 8 Maret (78/080318/PPMDRT/KR). Data
tersebut dapat dikatakan berkohesi gramatikal dengan penanda konjungsi subordinatif
hubungan waktu berjenis hubungan batas waktu permulaan dan sesuai dengan teori
yang digunakan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya konjungsi sejak yang
berfungsi menyatakan adanya hubungan batas waktu permulaan terjadinya pengakuan
PBB terhadap Hari Perempuan Internasional.
Data konjungsi subordinatif hubungan waktu nomor empat, Selain berefek
buruk terhadap ibu hamil, Pre Eklamsia (PE) juga menyebabkan gangguan janin
seperti prematuritas, gangguan pertumbuhan janin hingga kematian janin dan bayi
(92/090318/GMDB/KR). Data tersebut dapat dikatakan berkohesi gramatikal dengan
penanda konjungsi subordinatif hubungan waktu berjenis hubungan waktu batas akhir
terjadinya peristiwa dan sesuai dengan teori yang digunakan. Hal itu dapat dibuktikan
dengan adanya konjungsi hingga yang berfungsi menyatakan adanya hubungan batas
akhir terjadinya peristiwa lebih tepatnya kondisi yang disebabkan Pre Eklamsia (PE)
yang berefek buruk terhadap ibu hamil.
Data konjungsi subordinatif hubungan waktu nomor lima, Sejak dicanangkan
Presiden Joko Widodo 14 Januari 2016, Kampung KB diharapkan dapat memberikan
solusi bagi hidupnya kembali program KKBPK di lapangan dalam rangka
meningkatkan

kualitas

hidup

dan

kesejahteraan

masyarakat
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(181/140318/PKKH/KR). Data tersebut dapat dikatakan berkohesi gramatikal dengan
penanda konjungsi subordinatif hubungan waktu berjenis hubungan waktu permulaan
dan sesuai dengan teori yang digunakan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya
konjungsi sejak yang digunakan di awal kalimat, berfungsi menyatakan adanya
hubungan waktu permulaan dicanangkannya program KKBPK seperti yang tertulis
pada data tersebut.
Data konjungsi subordinatif kedua yang akan dijelaskan secara berurutan
adalah konjungsi subordinatif hubungan syarat. Hubungan syarat terjadi dalam
kalimat yang klausa subordinatifnya menyatakan syarat terlaksananya apa yang
disebut dalam klausa utama. Untuk menyatakan hubungan syarat dalam wacana, pada
umumnya digunakan konjungsi jika, jikalau, asal (kan), (apa)bila, dan bilamana.
Data konjungsi subordinatif hubungan syarat nomor satu, Sistem politik dapat diubah
jika benar-benar ada kemauan bersama antara elite dan masyarakat secara tulus
dan ikhlas (64/060318/RPBR/KR). Data tersebut dapat dikatakan berkohesi
gramatikal dengan penanda konjungsi subordinatif hubungan syarat dan sesuai
dengan teori yang digunakan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya konjungsi jika
yang berfungsi menyatakan adanya hubungan syarat antara klausa utama “Sistem
politik dapat diubah” dan klausa subordinatif “benar-benar ada kemauan bersama
antara elite dan masyarakat secara tulus dan ikhlas”.
Data konjungsi subordinatif hubungan syarat nomor dua, Kebijakan yang
sangat baik ini akan lebih baik diterapkan jika pemerintah dapat menjamin kualitas
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siswa yang dihasilkan akan sama (133/100318/ZMBS/KR). Data tersebut dapat
dikatakan berkohesi gramatikal dengan penanda konjungsi subordinatif hubungan
syarat dan sesuai dengan teori yang digunakan. Hal itu dapat dibuktikan dengan
adanya konjungsi jika

yang menyatakan adanya hubungan syarat dan berfungsi

menghubungkan antara klausa utama “Kebijakan yang sangat baik ini akan lebih
baik diterapkan” dan klausa subordinatif “pemerintah dapat menjamin kualitas siswa
yang dihasilkan akan sama”.
Data konjungsi subordinatif hubungan syarat nomor tiga, Kebijakan zonasi
tidak perlu ada jika pemerintah meningkatkan kualitas SMA di daerah pedesaan
(134/100318/ZMBS/KR). Data tersebut dapat dikatakan berkohesi gramatikal dengan
penanda konjungsi subordinatif hubungan syarat dan sesuai dengan teori yang
digunakan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya konjungsi jika yang menyatakan
adanya hubungan syarat dan berfungsi menghubungkan antara klausa utama
“Kebijakan zonasi tidak perlu ada” dan klausa subordinatif “pemerintah
meningkatkan kualitas SMA di daerah pedesaan”.
Data konjungsi subordinatif hubungan syarat nomor empat, Bahasa Jawa yang
ada dalam karya sastra dapat dijadikan acuan pengembangan Bahasa Jawa tulis
dimasa-masa yang akan datang. Perkembangan suatu bahasa akan mengalami
banyak distorsi bila hanya mengandalkan bahasa lisan (162/130318/NJMD/KR).
Data tersebut dapat dikatakan berkohesi gramatikal dengan penanda konjungsi
subordinatif hubungan syarat dan sesuai dengan teori yang digunakan. Hal itu dapat
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dibuktikan dengan adanya konjungsi bila pada kalimat kedua

yang menyatakan

adanya hubungan syarat dan berfungsi menghubungkan antara klausa utama
“Perkembangan suatu bahasa akan mengalami banyak distorsi” dan klausa
subordinatif “hanya mengandalkan bahasa lisan”.
Data konjungsi subordinatif hubungan syarat nomor lima, Padahal keamanan
air baik dalam aspek kuantitas dan kualitas hanya dapat dicapai bila ada kerja sama
sinergis unsur pemda yang tercakup dalam sistem ekologi DAS, masyarakat, swasta
dan perguruan tinggi (241/200318/KKKAKA/KR). Data tersebut dapat dikatakan
berkohesi gramatikal dengan penanda konjungsi subordinatif hubungan syarat dan
sesuai dengan teori yang digunakan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya
konjungsi bila yang menyatakan adanya hubungan syarat dan berfungsi
menghubungkan antara klausa utama “Padahal keamanan air baik dalam aspek
kuantitas dan kualitas hanya dapat dicapai” dan klausa subordinatif “ada kerja sama
sinergis unsur pemda yang tercakup dalam sistem ekologi DAS, masyarakat, swasta
dan perguruan tinggi”.
Data konjungsi subordinatif hubungan syarat nomor enam, Kolaborasi lintas
sektor dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (policy maker, pengelola
dan pengguna) akan berjalan baik bila dilandasi kesepahaman, saling menghargai
keterlibatan dan kometensi masing-masing pihak (242/200318/KKKAKA/KR). Data
tersebut dapat dikatakan berkohesi gramatikal dengan penanda konjungsi subordinatif
hubungan syarat dan sesuai dengan teori yang digunakan. Hal itu dapat dibuktikan
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dengan adanya konjungsi bila yang menyatakan adanya hubungan syarat dan
berfungsi menghubungkan antara klausa utama “Kolaborasi lintas sektor dengan
melibatkan semua pemangku kepentingan (policy maker, pengelola dan pengguna)
akan berjalan baik” dan klausa subordinatif “dilandasi kesepahaman, saling
menghargai keterlibatan dan kometensi masing-masing pihak”.
Data konjungsi subordinatif ketiga yang akan dijelaskan secara berurutan
adalah konjungsi subordinatif hubungan tujuan. Menurut Alwi (1999:60), hubungan
tujuan adalah kalimat yang klausa subordinatifnya menyatakan suatu tujuan atau
harapan dari apa yang disebut dalam klausa utama. Konjungsi yang biasa dipakai
untuk menyatakan hubungan itu antara lain: supaya, agar, dan untuk.
Data konjungsi subordinatif hubungan tujuan nomor satu, Berbicara tentang
pemerataan pendidikan berarti bicara tentang kualitas pelayanan. Kenyataannya
fasilitas lebih menyentuh pada sekolah-sekolah favorit yang notabene ada di kota.
Tidak heran jika para orangtua berharap agar anak-anak mereka dapat menempuh
pendidikan di sekolah favorit agar dapat optimal dalam mengembangkan potensi
mereka (36/050318/MSZ/KR). Data tersebut berkohesi gramatikal dengan penanda
konjungsi subordinatif hubungan tujuan dan sesuai dengan teori yang digunakan. Hal
itu dapat dibuktikan dengan adanya konjungsu agar pada kalimat ketiga yang
menyatakan adanya hubungan tujuan dan berfungsi menghubungkan antara klausa
utama “Tidak heran jika para orangtua berharap agar anak-anak mereka dapat
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menempuh pendidikan di sekolah favorit” dan klausa subordinatif “dapat optimal
dalam mengembangkan potensi mereka”.
Data konjungsi subordinatif hubungan tujuan nomor dua, Sebagaimana kita
harus menunggu pemimpin daerah yang berani dan mau melakukan pembongkaran
teks dan wacana mengenai relasi kuasa, agar tercipta kesetaraan lelaki perempuan
(55/060318/KAPP/KR). Data tersebut berkohesi gramatikal dengan penanda
konjungsi subordinatif hubungan tujuan dan sesuai dengan teori yang digunakan. Hal
itu dapat dibuktikan dengan adanya konjungsu agar yang menyatakan adanya
hubungan tujuan dan berfungsi menghubungkan antara klausa utama “Sebagaimana
kita harus menunggu pemimpin daerah yang berani dan mau melakukan
pembongkaran teks dan wacana mengenai relasi kuasa” dan klausa subordinatif
“tercipta kesetaraan lelaki perempuan”.
Data konjungsi subordinatif hubungan tujuan nomor tiga, WKD 2018 mengajak
seluruh warga dunia untuk menaruh perhatian serius terhadap kesehatan ginjal
perempuan (93/090318/GMDB/KR). Data tersebut berkohesi gramatikal dengan
penanda konjungsi subordinatif hubungan tujuan dan sesuai dengan teori yang
digunakan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya konjungsu untuk yang
menyatakan adanya hubungan tujuan antara dan berfungsi menghubungkan klausa
utama “WKD 2018 mengajak seluruh warga dunia” dan klausa subordinatif
“menaruh perhatian serius terhadap kesehatan ginjal perempuan”.
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Data konjungsi subordinatif hubungan tujuan nomor empat, Logis jika sebagian
Dana Keistimewaan (Danais) dialokasikan untuk memacu masyarakat agar giat
memproduksi

konten

positif

berbasis

budaya

adiluhung

Yogya

(106/090318/GLD/KR). Data tersebut berkohesi gramatikal dengan penanda
konjungsi subordinatif hubungan tujuan dan sesuai dengan teori yang digunakan. Hal
itu dapat dibuktikan dengan adanya konjungsu agar yang menyatakan adanya
hubungan tujuan dan berfungsi menghubungkan antara klausa utama “Logis jika
sebagian Dana Keistimewaan (Danais) dialokasikan untuk memacu masyarakat” dan
klausa subordinatif “giat memproduksi konten positif berbasis budaya adiluhung
Yogya”.
Data konjungsi subordinatif hubungan tujuan nomor lima, Gerakan nasional
literasi digital adalah peluang bagi Yogya untuk menyelamatkan peradaban digital
Indonesia bahkan dunia (109/090318/GLD/KR). Data tersebut berkohesi gramatikal
dengan penanda konjungsi subordinatif hubungan tujuan dan sesuai dengan teori
yang digunakan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya konjungsu untuk yang
menyatakan adanya hubungan tujuan dan berfungsi menghubungkan antara klausa
utama “Gerakan nasional literasi digital adalah peluang bagi Yogya” dan klausa
subordinatif “menyelamatkan peradaban digital Indonesia bahkan dunia”.
Data konjungsi subordinatif keempat yang akan dijelaskan secara berurutan
adalah konjungsi subordinatif hubungan konsesif. Konsesif merupakan klausa yang
menyatakan keadaan atau kondisi yang berlawanan dengan sesuatu yang dinyatakan
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dalam klausa utama. Menurut Alwi (1999:63), hubungan konsesif terdapat dalam
sebuah kalimat yang klausa subordinatifnya memuat pernyataan yang tidak akan
mengubah apa yang dinyatakan dalam klausa utama. Konjungsi yang biasanya
dipakai pada hubungan ini adalah walau(pun), meski(pun), sekalipun, biar(pun),
kendati(pun), dan sungguh(pun).
Data konjungsi subordinated hubungan konsesif nomor satu, Betapa miris
berkendara motor di pagi hari, meski menyisih di tepian, tidak jarang didahului
pengendara berseragam SMP atau SMA yang terkesan ugal-ugalan memotong jalur
orang lain (67/070318/MAJ/KR). Data tersebut dapat dikatakan berkohesi gramatikal
dengan penanda konjungsi subordinatif hubungan konsesif dan sesuai dengan teori
yang digunakan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya konjungsi meski yang
menyatakan adanya hubungan konsesif dan berfungsi menghubungkan antara klausa
utama “tidak jarang didahului pengendara berseragam SMP atau SMA yang terkesan
ugal-ugalan memotong jalur orang lain” dan klausa subordinatif “menyisih di
tepian”.
Data konjungsi subordinated hubungan konsesif nomor dua, Sementara ada
anak di kota, meskipun tidak pernah belajar dan nilai-nilainya sangat jelek mereka
tetap ada jaminan untuk diterima di sekolah kualitas tinggi (129/100318/ZMBS/KR).
Data tersebut dapat dikatakan berkohesi gramatikal dengan penanda konjungsi
subordinatif hubungan konsesif dan sesuai dengan teori yang digunakan. Hal itu
dapat dibuktikan dengan adanya konjungsi meskipun yang menyatakan adanya
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hubungan konsesif dan berfungsi menghubungkan antara klausa utama “mereka tetap
ada jaminan untuk diterima di sekolah kualitas tinggi” dan klausa subordinatif “tidak
pernah belajar dan nilai-nilainya sangat jelek”.
Data konjungsi subordinatif hubungan konsesif nomor tiga, Intensi tersebut
dapat dilihat secara eksplisit dari perubahan nama, meskipun dari sisi dasar hukum
sebenarnya belum terjadi penguatan (261/220318/DUKB/KR). Data tersebut dapat
dikatakan berkohesi gramatikal dengan penanda konjungsi subordinatif hubungan
konsesif dan sesuai dengan teori yang digunakan. Hal itu dapat dibuktikan dengan
adanya konjungsi meskipun yang menyatakan adanya hubungan konsesif dan
berfungsi menghubungkan antara klausa utama “Intensi tersebut dapat dilihat secara
eksplisit dari perubahan nama” dan klausa subordinatif “dari sisi dasar hukum
sebenarnya belum terjadi penguatan”.
Data konjungsi subordinatif kelima yang akan dijelaskan secara berurutan
adalah konjungsi subordinatif hubungan pengandaian. Dalam konjungsi subordinatif
yang menyatakan hubungan pengandaian terdapat empat macam bentuk kata.
Keempat macam bentuk kata itu adalah andaikan, andaikata, seandainya, dan
seumpama (Alwi, 1995:55).
Data konjungsi subordinatif hubungan pengandaian nomor satu, Bukan saatnya
lagi berburuk sangka pada polisi atau mengajari anak kita akal-akalan dengan
membekali 50 ribu rupiah seandainya terkena razia (76/070318/MAJ/KR). Data
tersebut dapat dikatakan berkohesi gramatikal dengan penanda konjungsi subordinatif
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hubungan pengandaian dan sesuai dengan teori yang digunakan. Hal itu dibuktikan
dengan adanya konjungsi seandainya yang menyatakan adanya hubungan
pengandaian dan berfungsi menghubungkan antara klausa utama “Bukan saatnya lagi
berburuk sangka pada polisi atau mengajari anak kita akal-akalan dengan
membekali 50 ribu rupiah” dan klausa subordinatif “terkena razia”.
Data konjungsi subordinatif hubungan pengandaian nomor dua, Andai
pemerintah memiliki porsi dana berlebih, alangkah baiknya bila anak KPM yang
sudah lulus SMA dan diterima di Perguruan Tinggi Negeri dapat dibantu oleh
negara demi berjuang memutus mata rantai kemiskinan (141/120318/KPKP/KR).
Data tersebut dapat dikatakan berkohesi gramatikal dengan penanda konjungsi
subordinatif hubungan pengandaian dan sesuai dengan teori yang digunakan. Hal itu
dibuktikan dengan adanya konjungsi andai pada awal kalimat yang menyatakan
adanya hubungan pengandaian dan berfungsi menghubungkan antara klausa utama
“alangkah baiknya bila anak KPM yang sudah lulus SMA dan diterima di Perguruan
Tinggi Negeri dapat dibantu oleh negara demi berjuang memutus mata rantai
kemiskinan” dan klausa subordinatif “pemerintah memiliki porsi dana berlebih”.
Data konjungsi subordinatif hubungan pengandaian nomor tiga, Seandainya
imbauan ini diterima oleh KPK, tentu merupakan kesuksesan besar bagi para
koruptor yang mampu menggunakan pejabat negara untuk kepentingan politik
jangka pendek mereka (210/160318/TK/KR). Data tersebut dapat dikatakan berkohesi
gramatikal dengan penanda konjungsi subordinatif hubungan pengandaian dan sesuai
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dengan teori yang digunakan. Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi
seandainyai pada awal kalimat yang menyatakan adanya hubungan pengandaian dan
berfungsi menghubungkan antara klausa utama “tentu merupakan kesuksesan besar
bagi para koruptor yang mampu menggunakan pejabat negara untuk kepentingan
politik jangka pendek mereka” dan klausa subordinatif “imbauan ini diterima oleh
KPK”.
Data konjungsi subordinatif hubungan pengandaian nomor empat, Seandainya
proses pendidikan dijalankan dengan benar, tentu situasi tersebut tidak akan muncul
(285/230318/MUN/KR). Data tersebut dapat dikatakan berkohesi gramatikal dengan
penanda konjungsi subordinatif hubungan pengandaian dan sesuai dengan teori yang
digunakan. Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi seandainyai pada awal
kalimat

yang

menyatakan

adanya

hubungan

pengandaian

dan

berfungsi

menghubungkan antara klausa utama “tentu situasi tersebut tidak akan muncul” dan
klausa subordinatif “proses pendidikan dijalankan dengan benar”.
Data konjungsi subordinatif keenam yang akan dijelaskan secara berurutan
adalah konjungsi subordinatif hubungan penyebapan. Dalam hubungan penyebapan,
klausa subordinatifnya menyatakan sebab atau alasan terjadinya sesuatu yang
dinyatakan dalam klausa utama (Alwi, 1999:67). Konjungsi yang biasanya dipakai
untuk menandai hubungan penyebapan ini antara lain, karena dan sebab.
Data konjungsi subordinatif hubungan penyebapan nomor satu, Baik TVRI dan
RRI memiliki infrastruktur dan jaringan paling luas karena telah eksis di seluruh
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pelosok tanah air (14/010318/MKMP/KR). Data tersebut dapat dikatakan berkohesi
gramatikal dengan penanda konjungsi subordinatif hubungan penyebapan dan sesuai
dengan teori yang digunakan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya konjungsi
karena

yang

menyatakan

adanya

hubungan

penyebapan

dan

berfungsi

menghubungkan klausa utama “Baik TVRI dan RRI memiliki infrastruktur dan
jaringan paling luas” dan klausa subordinatif “telah eksis di seluruh pelosok tanah
air”.
Data konjungsi subordinatif hubungan penyebapan nomor dua, Bagi anak-anak
sendiri mereka bisa menjadi tidak termotivasi untuk mendapatkan nilai tinggi, sebab
nilai tidak lagi berkontribusi utama untuk dapat diterima di sekolah favorit
(38/050318/MSZ/KR). Data tersebut dapat dikatakan berkohesi gramatikal dengan
penanda konjungsi subordinatif hubungan penyebapan dan sesuai dengan teori yang
digunakan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya konjungsi sebab yang
menyatakan adanya hubungan penyebapan dan berfungsi menghubungkan klausa
utama “Bagi anak-anak sendiri mereka bisa menjadi tidak termotivasi untuk
mendapatkan nilai tinggi” dan klausa subordinatif “nilai tidak lagi berkontribusi
utama untuk dapat diterima di sekolah favorit”.
Data konjungsi subordinatif hubungan penyebapan nomor tiga, Sebagian
politikus mengatakan jika kekacauan kondisi politik bangsa ini karena ulah
menyalitas korup dari aktor-aktor politik yang kemudian naik menjadi penguasa
(61/060318/RPBR/KR). Data tersebut dapat dikatakan berkohesi gramatikal dengan
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penanda konjungsi subordinatif hubungan penyebapan dan sesuai dengan teori yang
digunakan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya konjungsi karena yang
menyatakan adanya hubungan penyebapan dan berfungsi menghubungkan klausa
utama “Sebagian politikus mengatakan jika kekacauan kondisi politik bangsa ini”
dan klausa subordinatif

“ulah menyalitas korup dari aktor-aktor politik yang

kemudian naik menjadi penguasa”.
Data konjungsi subordinatif hubungan penyebapan nomor empat, Bagi siswa
dekat dengan sekolah SMA tidak perlu belajar karena sudah yakin akan diterima
karena kedekatan dengan rumah, sedangkan untuk siswa yang jauh merasa belajar
hanya sebuah kesia-siaan (131/100318/ZMBS/KR). Data tersebut dapat dikatakan
berkohesi gramatikal dengan penanda konjungsi subordinatif hubungan penyebapan
dan sesuai dengan teori yang digunakan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya
konjungsi karena yang menyatakan adanya hubungan penyebapan dan berfungsi
menghubungkan klausa utama “Bagi siswa dekat dengan sekolah SMA tidak perlu
belajar” dan klausa subordinatif “sudah yakin akan diterima karena kedekatan
dengan rumah”.
Data konjungsi subordinatif ketujuh yang akan dijelaskan secara berurutan
adalah

konjungsi

subordinatif

hubungan

pengakibatan.

Dalam

hubungan

pengakibatan ini, klausa yang disebutkan setelah konjungsi menyatakan akibat dari
apa yang dinyatakan dalam klausa utama (Alwi, 1999:69). Hubungan pengakibatan
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merupakan kebalikan dari hubungan penyebapan. Pada hubungan pengakibatan unsur
yang mengikuti yaitu konjungsi pengakibatan, sehingga dan maka
Data konjungsi subordinatif hubungan pengakibatan nomor satu, Sederhana
saja akibat kemacetan lalu lintas maka akan terjadi pemborosan penggunaan bahan
bakar,

kerusakan

suku

cadang

kendaraan,

dan

dampak

tidak

langsung

(22/020318/YBT/KR). Data tersebut dapat dikatakan berkohesi gramatikal dengan
penanda konjungsi subordinatif hubungan pengakibatan dan sesuai dengan teori yang
digunakan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya konjungsi maka yang
menyatakan adanya hubungan pengakibatan dan berfungsi menghubungkan klausa
utama “Sederhana saja akibat kemacetan lalu lintas” dan klausa subordinatif “akan
terjadi pemborosan penggunaan bahan bakar, kerusakan suku cadang kendaraan,
dan dampak tidak langsung”.
Data

konjungsi

subordinatif

hubungan

pengakibatan

nomor

dua,

Permasalahannya sejauhmana elite politik dan masyarakat memiliki kemampuan dan
watak burung rajawali di tengah kota sehingga mereka berani mengubah tatanan
politik yang telah merosot (lihat QS.13:11). Bunyi tepukan yang nyaring hanya bisa
didengar

nyaring

ketika

kedua

telapak

tangan

berpadu

bersama-sama

(65/060318/RPBR/KR). Data tersebut dapat dikatakan berkohesi gramatikal dengan
penanda konjungsi subordinatif hubungan pengakibatan dan sesuai dengan teori yang
digunakan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya konjungsi sehingga pada kalimat
pertama

yang

menyatakan

adanya

hubungan

pengakibatan

dan

berfungsi
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menghubungkan klausa utama “Permasalahannya sejauhmana elite politik dan
masyarakat memiliki kemampuan dan watak burung rajawali di tengah kota” dan
klausa subordinatif “mereka berani mengubah tatanan politik yang telah merosot”.
Data konjungsi subordinatif hubungan pengakibatan nomor tiga, Fenomena
seperti inilah yang harus jeli dilihat negara, sehingga dapat menyiapkan regulasi
tepat. Ibarat sedialah paying sebelum hujan (86/080318/PPMDRT/KR). Data tersebut
dapat dikatakan berkohesi gramatikal dengan penanda konjungsi subordinatif
hubungan pengakibatan dan sesuai dengan teori yang digunakan. Hal itu dapat
dibuktikan dengan adanya konjungsi sehingga pada kalimat pertama yang
menyatakan adanya hubungan pengakibatan dan berfungsi menghubungkan klausa
utama “Fenomena seperti inilah yang harus jeli dilihat negara” dan klausa
subordinatif “dapat menyiapkan regulasi tepat”.
Data konjungsi subordinatif hubungan pengakibatan nomor empat, Dalam
kesadaran palsu, ketika kita melakukan tindakan tertentu, karena ada ideologi
tersembunyi

bekerja,

maka

kita

seperti

tidak

sadar

melakukannya

(111/100318/FK/KR). Data tersebut dapat dikatakan berkohesi gramatikal dengan
penanda konjungsi subordinatif hubungan pengakibatan dan sesuai dengan teori yang
digunakan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya konjungsi maka yang
menyatakan adanya hubungan pengakibatan dan berfungsi menghubungkan klausa
utama “Dalam kesadaran palsu, ketika kita melakukan tindakan tertentu, karena ada
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ideologi tersembunyi bekerja” dan klausa subordinatif “kita seperti tidak sadar
melakukannya”.
Data konjungsi subordinatif selanjutnya yang akan dijelaskan secara berurutan
adalah konjungsi subordinatif hubungan penjelasan/pelengkapan. Dalam hubungan
penjelasan atau pelengkapan, klausa kedua menerangkan atau memberi penjelasan
terhadap klausa pertama atau klausa sebelumnya (Alwi, 1999:73). Hubungan
tersebut, biasanya ditandai dengan kehadiran konjungsi bahwa.
Data konjungsi subordinatif hubungan penjelasan/pelengkapan nomor satu,
Melihat persyaratan yang diajukan, setiap KPM (dan masyarakat luas) memahami
bahwa bansos yang diberikan bukan sekedar alat pemanja keluarga prasejahtera
(26/030318/HAKKP/KR). Data tersebut dapat dikatakan berkohesi gramatikal dengan
penanda konjungsi subordinatif hubungan penjelasan/pelengkapan dan sesuai dengan
teori yang digunakan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya konjungsi bahwa yang
menyatakan adanya hubungan pelengkapan dan berfungsi menghubungkan antara
klausa utama “Melihat persyaratan yang diajukan, setiap KPM (dan masyarakat
luas) memahami” dan klausa subordinatif “bansos yang diberikan bukan sekedar alat
pemanja keluarga prasejahtera”.
Data konjungsi subordinatif hubungan penjelasan/pelengkapan nomor dua,
Selama ini, ada sebagian masyarajat yang berpendapat bahwa bansos yang
diberikan

hanya

akan

membuat

KPM

bermalas-malasan

dalam

bekerja

(28/030318/HAKKP/KR). Data tersebut dapat dikatakan berkohesi gramatikal dengan
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penanda konjungsi subordinatif hubungan pelengkapan dan sesuai dengan teori yang
digunakan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya konjungsi bahwa yang
menyatakan adanya hubungan pelengkapan dan berfungsi menghubungkan antara
klausa utama “Selama ini, ada sebagian masyarajat yang berpendapat” dan klausa
subordinatif “bansos yang diberikan hanya akan membuat KPM bermalas-malasan
dalam bekerja”.
Data konjungsi subordinatif hubungan penjelasan/pelengkapan nomor tiga,
Dimana perlu diingatkan bahwa Diabetes dan Hopertensi merupakan penyebab
utama PGK (95/090318/GMDB/KR). Data tersebut dapat dikatakan berkohesi
gramatikal dengan penanda konjungsi subordinatif hubungan pelengkapan dan sesuai
dengan teori yang digunakan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya konjungsi
bahwa

yang

menyatakan

adanya

hubungan

pelengkapan

dan

berfungsi

menghubungkan antara klausa utama “Dimana perlu diingatkan” dan klausa
subordinatif “Diabetes dan Hopertensi merupakan penyebab utama PGK”.
Data konjungsi subordinatif hubungan penjelasan/pelengkapan nomor empat,
Data beberapa tahun menunjukan bahwa penerimaan mahasiswa pada perguruan
tinggi

negeri

banyak

didominasi

lulusan

dari

sekolah

tertentu

(125/100318/ZMBS/KR). Data tersebut dapat dikatakan berkohesi gramatikal dengan
penanda konjungsi subordinatif hubungan pelengkapan dan sesuai dengan teori yang
digunakan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya konjungsi bahwa yang
menyatakan adanya hubungan pelengkapan dan berfungsi menghubungkan antara
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klausa utama “Data beberapa tahun menunjukan” dan klausa subordinatif
“penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi negeri banyak didominasi lulusan
dari sekolah tertentu”.
Data konjungsi subordinatif hubungan penjelasan/pelengkapan nomor lima,
Banyak pengamat politik menegarai bahwa hasil Pilkada 2018 ini akan memberikan
gambaran kekuatan partai-partai politik dalam Pemilu 2019. Hal ini memang wajar,
karena Pilkada 2018 berdekatan waktu pelaksanaannya dengan Pemilu serentak
2019 (149/130318/CKDTK/KR). Data tersebut dapat dikatakan berkohesi gramatikal
dengan penanda konjungsi subordinatif hubungan pelengkapan dan sesuai dengan
teori yang digunakan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya konjungsi bahwa pada
kalimat pertama yang menyatakan adanya hubungan pelengkapan dan berfungsi
menghubungkan antara klausa utama “Banyak pengamat politik menegarai” dan
klausa subordinatif “hasil Pilkada 2018 ini akan memberikan gambaran kekuatan
partai-partai politik dalam Pemilu 2019”.
Data konjungsi subordinatif terakhir yang akan dijelaskan secara berurutan
adalah konjungsi subordinatif hubungan cara. Hubungan cara terjadi dalam kalimat
yang klausa subordinatifnya menyatakan cara pelaksanaan dari apa yang dinyatakan
oleh klausa utama (Alwi, 1999:71). Dalam hubungan cara ini konjungsi yang
digunakan adalah dengan. Data konjungsi subordinatif hubungan cara nomor satu,
Saatnya sekarang karya dan kegiatan seni budaya Yogya dikembangkan dengan
berbasis digital, diarahkan untuk memberikan energi bagi upaya literasi digital
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(107/090318/GLD/KR). Data tersebut dapat dikatakan berkohesi gramatikal dengan
penanda konjungsi subordinatif hubungan cara dan sesuai dengan teori yang
digunakan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya konjungsi dengan yang
menyatakan adanya hubungan cara dan menghubungkan klausa utama “Saatnya
sekarang karya dan kegiatan seni budaya Yogya dikembangkan” dan klausa
subordinatif “berbasis digital, diarahkan untuk memberikan energi bagi upaya
literasi digital”.
Data konjungsi subordinatif hubungan cara nomor dua, Dengan topangan pilar
ekonomi kelautan yang kokoh, negeri ini akan kembali bangkit dan Berjaya
sebagaimana kerajaan-kerajaan pesisir kita dahulu. Sehingga kita mampu menjadi
bangsa

bahari

yang

maju

dan

sekaligus

poros

maritime

dunia

(200/150318/IPMD/KR). Data tersebut dapat dikatakan berkohesi gramatikal dengan
penanda konjungsi subordinatif hubungan cara dan sesuai dengan teori yang
digunakan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya konjungsi dengan pada kalimat
pertama yang menyatakan adanya hubungan cara dan menghubungkan klausa utama
“negeri ini akan kembali bangkit dan Berjaya sebagaimana kerajaan-kerajaan
pesisir kita dahulu” dan klausa subordinatif „topangan pilar ekonomi kelautan yang
kokoh”.
Data konjungsi subordinatif hubungan cara nomor tiga, Untuk mengatasi, perlu
dicermati apa yang menjadi penyebab kemiskinan. Dengan mengetahui akar
masalahnya, akan didapatkan solusi jitu untuk menanggulanginya. Secara umum,
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ada dua jenis kemiskinan yaitu kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural
(227/190318/AKTTM/KR). Data tersebut dapat dikatakan berkohesi gramatikal
dengan penanda konjungsi subordinatif hubungan cara dan sesuai dengan teori yang
digunakan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya konjungsi dengan pada kalimat
kedua yang menyatakan adanya hubungan cara dan menghubungkan klausa utama
“akan didapatkan solusi jitu untuk menanggulanginya” dan klausa subordinatif
“mengetahui akar masalahnya”.
Data konjungsi subordinatif hubungan cara nomor empat, Langkah terpenting,
setelah zonasi objek wisata selesai ditentukan. Episode berikutnya merawat dan
memelihara objek wisata malam berbasis budaya sesuai peruntukannya dengan
mengedepankan aspek handarbeni dan nguri-uri asset objek wisata beserta
lingkungan sekitarnya (247/210318/WMBB/KR). Data tersebut dapat dikatakan
berkohesi gramatikal dengan penanda konjungsi subordinatif hubungan cara dan
sesuai dengan teori yang digunakan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya
konjungsi dengan pada kalimat kedua yang menyatakan adanya hubungan cara dan
menghubungkan klausa utama “Episode berikutnya merawat dan memelihara objek
wisata malam berbasis budaya sesuai peruntukannya” dan klausa subordinatif
“mengedepankan aspek handarbeni dan nguri-uri asset objek wisata beserta
lingkungan sekitarnya”.
Ketiga, penanda gramatikal konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif berfungsi
menghubungkan dua kata, frasa, atau klausa yang memiliki status sintaksis yang
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sama (Warsiman, 2013:35). Konjungsi korelatif ini sering dikenal dengan pasangan
kata, dan para pemakai bahasa sering mengacaukan penggunaan kedua pasangan itu.
Konjungsi korelatif adalah konjungsi terbelah, yaitu sebagian terletak di awal kalimat
dan sebagian lagi terletak di tengah, seperti; baik…maupun; tidak hanya…tetapi;
demikian (rupa)…sehingga; jika…maka. Data konjungsi korelatif yang peneliti
temukan akan dipaparkan sebagai berikut.
Data konjungsi korelatif nomor satu, Misal jika sebuah perusahaan pengembang
minta izin untuk membangun perumahan, maka mereka diwajibkan membangun pula
sarana

jalan

dan

sarana

sosial

yang

lengkap

di

sekitar

perumahan

(17/020318/YBT/KR). Data tersebut dapat dikatakan berkohesi gramatikal dengan
penanda konjungsi korelatif dan sesuai dengan teori yang digunakan. Hal itu dapat
dibuktikan dengan adanya konjungsi jika pada klausa pertama dan maka pada klausa
kedua. Konstruksi “jika – maka” meskipun menunjukkan hubungan kekohesifan,
secara gramatikal tidak benar. Klausa di belakang “jika” dan “maka” adalah klausa
anak. Kesalahan kalimat tersebut adalah bahwa dalam satu kalimat majemuk, di
samping ada anak kalimat, harus ada induk kalimat. Oleh karena itu, kalimat “Jika
sebuah perusahaan pengembang minta izin untuk membangun perumahan, maka
mereka diwajibkan membangun pula sarana jalan dan sarana sosial yang lengkap di
sekitar perumahan” seharusnya strukturnya menjadi “Jika sebuah perusahaan
pengembang meminta izin membangun perumahan, mereka diwajibkan membangun
sarana jalan dan sarana sosial.”.
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Data konjungsi korelatif nomor dua, Apabila ketidakkomitmenan ini berlanjut
hingga tiga tahap (baca: tiga kali tiga bulan) secara berturut-turut, maka KPM
tersebut akan dicabut kepersertaannya di PKH (27/030318/HAKKP/KR). Data
tersebut dapat dikatakan berkohesi gramatikal dengan penanda konjungsi korelatif
dan sesuai dengan teori yang digunakan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya
konjungsi apabila pada klausa pertama dan maka pada klausa kedua. Kesalahan
kalimat tersebut sama dengan data nomor satu. Klausa di belakang apabila dan maka
seharusnya merupakan anak kalimat. Sehingga kalimatnya seharusnya menjadi
“Apabila

ketidakkomitmenan

ini

berlanjut,

KPM

tersebut

akan

dicabut

kepersertaannya di PKH.”
Data konjungsi korelatif nomor tiga, Berbagai pihak yang membiarkan anakanak yang belum layak, baik secara umur maupun hukum, berkendara motor di
jalanan itu bisa termasuk tidak bertanggungjawab (77/070316/MAJ/KR). Data
tersebut dapat dikatakan berkohesi gramatikal dengan penanda konjungsi korelatif
dan sesuai dengan teori yang digunakan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya
konjungsi baik dan maupun yang disisipkan pada klausa pertama.
Data konjungsi korelatif nomor lima, Penguasa/pemerintah, seringkali berada
dalam pusaran „calo‟ kapitalisme inti, baik untuk kepentingan pribadi atau untuk
kepentingan melanggengkan kekuasaan (316/280318/ISTB/KR). Data tersebut dapat
dikatakan berkohesi gramatikal dengan penanda konjungsi korelatif dan sesuai
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dengan teori yang digunakan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya konjungsi baik
dan atau yang disisipkan pada klausa kedua.
Keempat, penanda gramatikal konjungsi antarkalimat. Konjungsi ini juga
banyak ditemukan dalam rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat edisi
Maret 2018. Konjungsi antarkalimat berfungsi menghubungkan satu kalimat dengan
kalimat yang lain. Oleh karena itu, konjungsi ini selalu dimulai dengan suatu kalimat
yang baru dan tentu saja huruf pertamanya ditulis dengan huruf kapital, lalu diikuti
oleh tanda koma sebagai pembatas antarunsur penghubung dan unsur kalimat
berikutnya (Warsiman, 2013:38). Konjungsi inilah yang sering digunakan oleh
pemakai bahasa sebagai sarana penghubung antarkalimat yang satu dengan kalimat
yang lain dalam sebuah paragraf. Berikut ini konjungsi antarkalimat: biarpun
demikian/begitu, sekalipun demikian/begitu, walaupun demikian/begitu, meskipun
demikian/begitu. Sungguhan demikan/begitu, kemudian, sesudah itu, setelah itu,
selanjutnya, sebaliknya, sesungguhnya, bahwasanya, malah (an), bahkan, (akan)
tetapi, namun, selain itu, kecuali itu, dengan demikan, oleh karena itu, oleh sebab itu,
sebelum itu.
Data konjungsi antarkalimat nomor satu, Penyebarluasan berita-berita dan isuisu politik-ekonomi yang sering dipertaukan dengan isu agama dalam banyak kasus
telah menimbulkan rasa saling tidak percaya antarmasyarakat. Bahkan memiliki
potensi konflik antarkelompok sosial (11/010318/MKMP/KR). Data tersebut dapat
dikatakan berkohesi gramatikal dengan penanda konjungsi antarkalimat dan sesuai
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dengan teori yang digunakan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya kata bahkan
pada awal kalimat kedua yang berfungsi menghubungkan antara kalimat pertama dan
kedua.
Data konjungsi antarkalimat nomor dua, Dalam konteks Indonesia, media
penyiaran publik seperti TVRI dan RRI telah secara historis telah memainkan peran
yang sangat penting sejak tahap awal modernisasi pembangunan nasional. Selain
dimanfaatkan untuk mempromosikan spirit kebangsaan dan persatuan juga
dimanfaatkan untuk menyebarkan berbagai pesan-pesan pembangunan nasional
(12/010318/MKMP/KR). Data tersebut dapat dikatakan berkohesi gramatikal dengan
penanda konjungsi antarkalimat dan sesuai dengan teori yang digunakan. Hal itu
dapat dibuktikan dengan adanya kata selain pada awal kalimat kedua yang berfungsi
menghubungkan antara kalimat pertama dan kedua.
Data konjungsi antarkalimat nomor tiga, Permasalahan gizi buruk dan putus
sekolah (drop out) yang dialami keluarga miskin di pedesaan bukan semata-mata
tanggung-jawab Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Namun juga
menjadi tanggung jawab desa (baca: pemerintah desa) yang kurun 3 (tiga) tahun
terakhir

mendapatkan

kucuran

dana

desa

ratusan

juta

rupiah

(42/050318/DALSD/KR). Data tersebut dapat dikatakan berkohesi gramatikal dengan
penanda konjungsi antarkalimat dan sesuai dengan teori yang digunakan. Hal itu
dapat dibuktikan dengan adanya kata namun pada awal kalimat kedua yang berfungsi
menghubungkan antara kalimat pertama dan kedua.
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Data konjungsi antarkalimat nomor empat, Pemerintah RI bersama ASEAN
telah ikut menandatangani deklarasi dan mempersiapkan perangkat hukum serta
kebijakannya. Tetapi pelaksanaan yang lambat tetap membuat perempuan rentan
dengan kekerasan (51/060318/KAPP/KR). Data tersebut dapat dikatakan berkohesi
gramatikal dengan penanda konjungsi antarkalimat dan sesuai dengan teori yang
digunakan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya kata tetapi pada awal kalimat
kedua yang berfungsi menghubungkan antara kalimat pertama dan kedua.
Data konjungsi antarkalimat nomor lima, Fantasi kerakyatan adalah segala hal
yang muncul ke permukaan atas nama rakyat, yang eksis adalah rakyat, yang
terdominasi dan terhegemoni adalah rakyat. Rakyat menjadi aktor utama, semua atas
nama kepentingan rakyat. Akan tetapi, dibalik itu, hal terdalam yang sesungguhnya
terjadi

adalah

bekerjanya

kapitalisme

dalam

sifatnya

yang

subtil

(110/090318/FK/KR). Data tersebut dapat dikatakan berkohesi gramatikal dengan
penanda konjungsi antarkalimat dan sesuai dengan teori yang digunakan. Hal itu
dapat dibuktikan dengan adanya kata akan tetapi pada awal kalimat ketiga yang
berfungsi menghubungkan antara kalimat kedua dan ketiga.
Selain keempat penanda gramatikal, peneliti juga menemukan penanda leksikal
yang digunakan dalam rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat edisi Maret
2018. Peneliti menemukan keenam penanda kohesi leksikal, antara lain: (1) repetisi,
(2) sinonimi, (3) antonimi (oposisi), (4) hiponimi, (5) kolokasi, dan (6) ekuivalensi.
Dalam menganalisis jenis penanda ini, peneliti menggunakan teori milik Sumarlam
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(2003). Menurut Sumarlam (2003:35) kohesi leksikal adalah hubungan antarunsur
dalam wacana secara semantis. Dengan demikian, peneliti menemukan beberapa data
yang sesuai dengan teori Sumarlam dan akan dipaparkan secara berurutan sebagai
berikut.
Pertama, penanda kohesi leksikal repetisi. Repetisi adalah pengulangan satuan
lingual (bunyi, suku kata, kata, atau bagian kalimat) yang dianggap penting untuk
memberi tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai (Sumarlam 2003:35).
Pengulangan yang dimaksud bukan proses reduplikasi melainkan pengulangan
sebagai penanda hubungan antarkalimat dengan adanya unsur pengulangan yang
mengulang unsur yang terdapat dalam kalimat di depannya. Keraf (dalam Sumarlam
2003:35) membagi repetisi menjadi delapan macam, yaitu: (a) repetisi epizeuksis,
ialah pengulangan satuan lingual (kata) yang dipentingkan beberapa kali secara
berturut-turut; (b) repetisi tautotes, ialah pengulangan satuan lingual (sebuah kata)
beberapa kali dalam sebuah kontruksi; (c) repetisi anafora, ialah pengulangan satuan
lingual berupa kata atau frasa pertama pada akhir baris atau kalimat berikutnya; (d)
repetisi epistrofa, ialah pengulangan satuan lingual kata/frasa pada akhir baris (dalam
puisi) atau akhir kalimat (dalam prosa) secara berturut-turut; (e) repetisi simploke,
ialah pengulangan satuan lingual pada awal dan akhir beberapa baris atau kalimat
berturut-turut; (f) repetisi mesodiplosis, ialah pengulangan satuan lingual pada awal
dan akhir beberapa baris atau kalimat berturut-turut; (g) repetisi epanalepsis, ialah
pengulangan satuan lingual, yang kata atau frasa terakhir dari baris atau kalimat itu

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
158

merupakan pengulangan kata atau frasa pertama; dan (h) repetisi anadiplosis, ialah
pengulangan kata atau frasa terakhir dari baris atau kalimat itu menjadi kata atau frasa
pertama pada baris atau kalimat berikutnya.
Data repetisi nomor satu, Dana desa yang menjadi elemen penerimaan pokok
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) idealnya diptimalkan
untuk mendanai program penanggulangan gizi buruk, putus sekolah dan angka
kematian ibu melahirkan-bayi baru lahir. Dana desa idealnya menjadi instrument
penting untuk mencukupi program layanan sosial dasar di bidang pendidikankesehatan (43/050318/DALSD/KR). Data tersebut dapat dikatakan berkohesi leksikal
dengan penanda repetisi berjenis repetisi tautotes dan sesuai dengan teori yang
digunakan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya pengulangan kata dana desa yang
menempati posisi subjek pada kalimat pertama dan kedua.
Data repetisi nomor dua, Menurut hemat penulis, masyarakat dan bangsa kita
pada saat ini sedang krisis pemimpin yang memiliki watak rajawali. Rajawali
memiliki watak yang gagah berani dan terbiasa sendiri. Ia memiliki paruh dan
cakar yang kuat untuk mencengkram mangsanya hidup-hidup (63/060318/RPBR/KR).
Data tersebut dapat dikatakan berkohesi leksikal dengan penanda repetisi berjenis
repetisi tautotes dan sesuai dengan teori yang digunakan. Hal itu dapat dibuktikan
dengan adanya pengulangan kata memiliki yang menempati posisi predikat pada
kalimat pertama, kedua, dan ketiga.
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Data repetisi nomor tiga, Tujuan mulia sekolah tersebut di atas kiranya akan
menjadi gayung bersambut jika polisi di jalanan sungguh intensif menegakkan
kepatuhan berlalu-lintas. Tidak jarang saya menyaksikan polisi meminggirkan
pengendara motor yang berseragam SMP di perempatan saat lampu merah.
Pendisiplinan murid-murid yang berkendara di jalanan seiring dengan kehadiran
polisi-polisi di sekolah-sekolah yang melakukan penyuluhan dan pembudayaan
berlalu-lintas (74/070318/MAJ/KR). Data tersebut dapat dikatakan berkohesi leksikal
dengan penanda repetisi berjenis repetisi tautotes dan sesuai dengan teori yang
digunakan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya pengulangan kata polisi yang
menempati posisi objek pada kalimat pertama, kedua, dan ketiga.
Data repetisi nomor empat, Kasus kematian Adelina, tetap menjadi sorotan
publik. Adelina adalah pekerja migran sektor domestik menjadi korban penyiksaan
yang keji hingga tewas. Masyarakat mencatat, Adelina adalah satu dari 192 orang
pekerja migran yang meninggal dunia pada rentang 2013 hingga Februari 2018.
Adelina, adalah satu dari ratusan ribu perempuan Indonesia yang ditempatkan untuk
bekerja di luar negeri setiap tahunnya (85/080318/PPMDRT/KR). Data tersebut
dapat dikatakan berkohesi leksikal dengan penanda repetisi berjenis repetisi tautotes
dan sesuai dengan teori yang digunakan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya
pengulangan kata Adelina (nama orang) yang menempati posisi subjek pada kalimat
pertama sampai keempat.
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Data repetisi nomor lima, Dalam kondisi Indonesia darurat digital, Yogya
harus mengambil peran sebagai benteng budaya. Gerakan nasional literasi digital
adalah peluang bagi Yogya untuk menyelamatkan peradaban digital Indonesia
bahkan dunia (108/090318/GLD/KR). Data tersebut dapat dikatakan berkohesi
leksikal dengan penanda repetisi berjenis repetisi tautotes dan sesuai dengan teori
yang digunakan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya pengulangan kata Yogya
yang menempati posisi objek pada kalimat pertama dan kedua.
Data repetisi nomor enam, Muhammadiyah tidak mengambil jalur politik
praktis. Namun, Muhammadiyah bukan anti politik. Meminjam istilah M Amien
Rais, Muhammadiyah memainkan peran kebangsaan dengan high politics
(168/140318/TKMM/KR). Data tersebut dapat dikatakan berkohesi leksikal dengan
penanda repetisi berjenis repetisi tautotes dan sesuai dengan teori yang digunakan.
Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya pengulangan kata Muhammadiyah yang
menempati posisi subjek pada kalimat pertama, kedua, dan ketiga.
Data repetisi nomor tujuh, Pengisian jabatan kunci di BPPIP mulai dri level
eselon, staf, hingga tim ahli harus merefleksikan watak substantif Pancasila dan
berorientasi pada penguatan moral Pancasila dalam personalia Pancasila
(269/220318/DUKB/KR). Data tersebut dapat dikatakan berkohesi leksikal dengan
penanda repetisi berjenis repetisi epizeuksis dan sesuai dengan teori yang digunakan.
Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya pengulangan kata Pancasila yang merupakan
satuan lingual yang beberapa kali diulang secara berturut-turut.
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Data repetisi nomor delapan, Sejarah tentu bukan satu-satunya faktor yang
membentuk wajah Islam Indonesia. Politik adalah faktor lain yang juga
memengaruhi perkembangan Islam Indonesia. Kelahiran dan keruntuhan rezi Orde
Baru secara khusus memberi dampak tersendiri bagi perkembangan wajah Islam
Indonesia (292/240318/MKWII/KR). Data tersebut dapat dikatakan berkohesi
leksikal dengan penanda repetisi berjenis repetisi epistrofa dan sesuai dengan teori
yang digunakan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya pengulangan kata Islam
Indonesia pada akhir kalimat pertama, kedua, dan ketiga.
Data repetisi nomor sembilan, Dunia memiliki sejarah. Setiap bangsa,
masyarakat, dan individu ada sejarahnya. Kemudian ada yang disebut sebagai
sejarah dunia, sejarah nasional, sejarah masyarakat, sejarah individual, dan
sebagainya (309/270318/HKI/KR). Data tersebut dapat dikatakan berkohesi leksikal
dengan penanda repetisi berjenis repetisi epizeuksis dan sesuai dengan teori yang
digunakan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya pengulangan kata sejarah pada
kalimat kedua yang merupakan satuan lingual yang beberapa kali diulang secara
berturut-turut.
Kedua, penanda kohesi leksikal sinonimi. Fungsi dari sinonimi adalah untuk
menjalin hubungan makna yang sepadan antara satuan lingual tertentu dengan satuan
lingual yang lain dalam wacana (Sumarlam 2003:39). Berdasarkan wujud satuan
lingualnya, sinonimi dapat dibedakan menjadi lima macam, yaitu: (a) sinonimi antara
morfem (bebas) dengan morfem (terikat); (b) sinonimi kata dengan kata; (c) sinonimi
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kata dengan frasa atau sebaliknya; (d) sinonimi frasa dengan frasa; dan (e) sinonimi
klausa atau kalimat dengan klausa atau kalimat. Namun, dalam menganalisis rubrik
opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat edisi Maret 2018 peneliti hanya
menemukan satu data sinonimi yang sesuai dengan teori Sumarlam (2003).
Data sinonimi yang peneliti temukan, Menurut Melanie Subono, tak ada satu
pun perempuan yang bercita-cita bekerja di luar negeri. Rata-rata alasan, terpaksa
harus mencari nafkah (83/080318/PPMDRT/KR). Data tersebut dapat dikatakan
berkohesi leksikal dengan penanda sinonimi berjenis sinonimi kata dengan frasa dan
sesuai dengan teori yang digunakan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya kata
bekerja pada kalimat pertama yang merupakan persamaan dari kata mencari nafkah
pada kalimat kedua.
Ketiga, penanda kohesi leksikal antonimi. Antonimi adalah satuan lingual yang
berlawanan, antonimi dapat disebut dengan istilah oposisi (Sumarlam dkk.,
2004:271). Berdasarkan sifatnya, oposisi antarkata dapat dibedakan menjadi enam
macam, yaitu oposisi kembar, oposisi majemuk, opsisi gradual, oposisi relasional
(kebalikan), oposisi hirarkis, dan oposisi inversi (Keraf, 2004: 40-41). Dari keenam
jenis oposisi yang dipaparkan oleh Keraf, peneliti hanya menemukan satu data yang
sesuai dengan teori tersebut yaitu berjenis oposisi kembar. Oposisi kembar adalah
oposisi yang mencakup dua anggota seperti laki-laki – wanita, jantan – betina, hidup
– mati. Ciri utama dari kelas antonim ini adalah penyangkalan terhadap yang satu
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berarti penegasan terhadap anggota yang lain, penegasan terhadap yang satu berarti
penyangkalan terhadap yang lain (Keraf, 2004: 40).
Data antonimi (oposisi) yang peneliti temukan, Relasi kuasa yang timpang ini
terjadi akibat pemahaman kehidupan yang tidak setara antara perempuan dan lakilaki yang masih mengakar kuat dalam benak serta budaya masyarakat. Dan ini tidak
bisa dibiarkan terus terjadi (53/060318/KAPP/KR). Data tersebut dapat dikatakan
berkohesi leksikal dengan penanda antonimi berjenis oposisi kembar dan sesuai
dengan teori yang digunakan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya kata
perempuan dan laki-laki pada kalimat pertama.
Keempat, penanda kohesi leksikal hiponimi. Hiponimi adalah semacam relasi
antarkata yang berwujud atasbawah, atau dalam suatu makna terkandung sejumlah
komponen yang lain. Karena ada kelas atas yang mencakup sejumlah komponen yang
lebih kecil, dan ada sejumlah kelas bawah yang merupakan komponen-komponen
yang tercakup dalam kelas atas, maka kata yang berkedudukan sebagai kelas disebut
superordinat dan kelas bawah disebut hiponim (Keraf, 2004: 38). Dengan demikian
dapat dikatakan bahwa hiponim merupakan hubungan kata, anggota, atau keluarga
kata tertentu, bagian dari kata umum yang lebih spesifik.
Data hiponimi nomor satu, Fungsi reproduksi, asuhan, dan pendidikan anak
banyak diperankan oleh ibu (88/090318/GMDB/KR). Data tersebut dapat dikatakan
berkohesi leksikal dengan penanda hiponimi dan sesuai dengan teori yang digunakan.
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Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya kata fungsi reproduksi, asuhan, dan
pendidikan anak yang merupakan hiponim dari hipernim peran seorang ibu.
Data hiponimi nomor dua, Hal paradoks adalah segala sesuatu yang berkaitan
dengan dunia seni, seperti sastra, musik, teater, lukisan dan sebagainya
(115/100318/FK/KR). Data tersebut dapat dikatakan berkohesi leksikal dengan
penanda hiponimi dan sesuai dengan teori yang digunakan. Hal itu dapat dibuktikan
dengan adanya kata sastra, musik, teater, lukisan yang merupakan hiponim dari
hipernim seni.
Data hiponimi nomor tiga, Pertama, karya sastra Jawa, seperti novel, cerita
pendek dan puisi (tembang dan geguritan) merupakan pendukung utama pengajaran
Bahasa Jawa. Bahasa Jawa di sekolah-sekolah yang dikembangkan di DIY, Jateng,
dan Jatim, tak akan ada artinya tanpa adanya bacaan berbahasa Jawa
(160/130318/NJMD/KR). Data tersebut dapat dikatakan berkohesi leksikal dengan
penanda hiponimi dan sesuai dengan teori yang digunakan. Hal itu dapat dibuktikan
dengan adanya kata novel, cerita pendek, dan puisi yang merupakan hiponim dari
hipernim karya sastra.
Data hiponimi nomor empat, Beberapa jenis komoditas perikanan Indonesia
yang diminati pasar internasional adalah udang, tuna, kerang-kerangan, kepiting,
ikan hias, ubur-ubur, dan rumput laut. Bukan itu saja, perairan Indonesia pun
menyimpan 70 persen potensi minyak nasional. Dari potensi itu baru sekitar 10%
yang dieksplorasi dan dimanfaatkan (193/150318/IPMD/KR). Data tersebut dapat
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dikatakan berkohesi leksikal dengan penanda hiponimi dan sesuai dengan teori yang
digunakan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya kata udang, tuna, kerangkerangan, kepiting, ikan hias, ubur-ubur, dan rumput laut yang merupakan hiponim
dari hipernim biota laut.
Kelima, penanda kohesi leksikal kolokasi. Kolokasi atau sanding kata adalah
asosiasi tertentu dalam menggunakan pilihan kata yang cenderung digunakan
berdampingan. Kata-kata yang berkolokasi adalah kata-kata yang cenderung dipakai
dalam suatu domain atau jaringan tertentu (Sumarlam, 2004: 144). Dengan demikian,
dapat disimpulkan bahwa kata yang berkolokasi biasanya hanya dapat disandingkan
dengan kata tersentu, misalnya sepucuk surat. Dengan teori Sumarlam, peneliti hanya
menemukan satu data yang tergolong dalam kohesi leksikal kolokasi sesuai dengan
teori tersebut.
Data kolokasi yang peneliti temukan, Seperti ketika opsir-opsir Jepang
berbicara seenaknya sendiri dengan Kiai Hasyim Asyari dalam film „Sang Kiai‟ di
depan para santrinya (186/150318/FSAPS/KR). Data tersebut dapat dikatakan
berkohes leksikal dengan penanda kolokasi dan sesuai dengan teori yang digunakan.
Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya kata sang yang hanya dapat disandingkan
dengan kata tertentu, seperti contohnya pada data tersebut kata sang disandingkan
dengan kiai menjadi sang kiai.
Keenam, penanda kohesi leksikal ekuivalensi. Ekuivalensi adalah hubungan
kesepadanan antara satuan lingual tertentu dengan lainnya dalam sebuah paradigma
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(Sumarlam, 2004: 145). Ekuivalensi dapat dikatakan sebagai kata yang memiliki
kedekatan hubungan karena berasal dari kata dasar yang sama. Dapat disimpulkan
bahwa ekuivalensi adalah kata yang berasal dari kata dasar yang sama. Dalam
menganalisis, peneliti hanya menemukan satu data yang sesuai dengan teori
Sumarlam (2004) dalam rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat edisi
Maret 2018.
Data ekuivalensi yang peneliti temukan, Sementara di negeri sendiri tak ada
kesempatan bekerja yang layak dan memadai. Mereka tergiur gaji, tanpa memikirkan
risiko

pekerjaan

terutama

yang

terkat

dengan

kekerasan

dan

kriminal

84/080318/PPMDRT/KR). Data tersebut dapat dikatakan berkohesi leksikal dengan
penanda ekuivalensi dan sesuai dengan teori yang digunakan. Hal itu dapat
dibuktikan dengan adanya kata bekerja pada kalimat pertama dan kata pekerjaan
pada kalimat kedua yang memiliki kata dasar sama, yaitu kerja.
Dengan demikian, artikel pada rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan edisi
Maret 2018 menggunakan penanda kohesi, baik kohesi gramatikal maupun leksikal.
Data-data tersebut sudah dianalisis oleh peneliti menggunakan teori para ahli dan
sudah melalui tahap triangulasi oleh dosen ahli. Hasil analisis yang peneliti paparkan
di atas melengkapi penanda kekohesian gramatikal dan leksikal pada penelitian
terdahulu sehingga dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
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4.3.2 Penanda Kekoherensian dalam Artikel pada Rubrik Opini Surat Kabar
Harian Kedaulatan Rakyat Edisi Maret 2018
Artikel dalam rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat edisi Maret
2018 menggambarkan tingkat kekoherensian yang sesuai dengan teori yang
dikemukakan oleh para ahli. Pada penelitian Bangkit Sugeng Subagyo tahun 2012, ia
menggunakan teori penanda kekoherensian milik Mulyana yang memaparkan bahwa
penanda kekoherensian meliputi penanda koherensi yang berkmakna sebab-akibat,
penanda koherensi yang bersifat penekanan, penanda koherensi yang bermakna
penyimpulan, penanda koherensi yang bermakna penambahan, penanda koherensi
yang bermakna lokasi/kala, penanda koherensi yang bermakna contoh atau missal,
dan penanda koherensi yang bermakna pertentangan. Sedangkan pada penelitian
Wisnu Widiatmoko tahun 2015, ia menggunakan teori milik Kridalaksana yang
mengemukanan bahwa penanda kekoherensian meliputi hubungan sebab-akibat,
hubungan akibat-sebab, hubungan sarana-hasil, hubungan sarana-tujuan, hubungan
alasan-tindakan, hubungan latar-simpulan, hubungan kelonggaran-hasil, hubungan
syarat hasil, hubungan perbandingan. Hubungan parafrastis, hubungan amplikatif,
hubungan aditif, hubungan identifikasi, hubungan generik-spesifik, hubungan
spesifik-generik, hubungan ibarat, dan hubungan argumentatif. Pada penelitian Dania
Kusumawati tahun 2018, ia menggunakan teori Sumadi dalam Nesi tahun 2012 dan
merupakan teori terbaru sehingga peneliti juga menggunakan teori tersebut. Peneliti
menggunakan teori miliki Sumadi (dalam Nesi, 2012) dan Baryadi (2002) dalam
menganalisis penanda kekoherensian rubrik opini. Menurut Sumadi (dalam Nesi,
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2012:83), koherensi sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu koherensi berpenanda dan
koherensi tidak berpenanda. Koherensi berpenanda dibedakan menjadi enam macam
yaitu (1) koherensi temporal/kronologis, (2) koherensi intensitas, (3) koherensi
kausalitas, (4) koherensi kontras, (5) koherensi aditif, dan (6) koherensi perurutan.
Dalam rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat edisi Maret 2018, peneliti
hanya menemukan tiga dari keenam penanda koherensi berpenanda, yaitu (a)
koherensi intensitas, (b) koherensi kausalitas, dan (c) koherensi kontras. Data
koherensi yang mengandung ketiga jenis penanda tersebut akan dipaparkan sebagai
berikut.
Koherensi pertama yaitu koherensi intensitas. Sumadi mengatakan bahwa
koherensi intensitas yaitu koherensi yang menyatakan hubungan kesungguhan atau
penyangatan yang terdapat dalam sejumlah penanda alam fungsinya sebagai
penghubung antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain (Nesi, 2012:84). Data
koherensi intensitas yang peneliti temukan akan dipaparkan sebagai berikut.
Data koherensi intensitas nomor satu, Manusia yang pesimis dan pasrah
dengan kondisi serba ketimpangan sosial adalah prajurit-prajurit yang kalah
sebelum berperang. Ia telah kalah terlebih dahulu sebelum bertanding dengan
pasukan dan pertahanan musuh yang amat rapi dan canggih. Padahal dalam sejarah
perang Badr pasukan Nabi Muhammad yang berjumlah 300-an menang dengan
pasukan musuh yang berjumlah 1000-an (59/060318/RPBR/KR). Data tersebut dapat
dikatakan berkoherensi intensitas karena menyatakan makna kesungguhan serta
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sesuai dengan teori yang digunakan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya kata
padahal yang menjadi penanda hubung antara kalimat kedua dan ketiga.
Data koherensi intensitas nomor dua, Tidak terkecuali para akademisi, seolah
apa yang dimilikinya merupakan modal yang layak diperjualbelikan. Padahal, hal
modal yang dimiliki tidak lebih cuma reproduksi, ambil sana-sini, yang kemudian
dikomuditaskan atas nama keilmiahan (120/100318/FK/KR). Data tersebut dapat
dikatakan berkoherensi intensitas karena menyatakan makna kesungguhan serta
sesuai dengan teori yang digunakan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya kata
padahal yang menjadi penanda hubung antara kalimat pertama dan kedua.
Data koherensi intensitas nomor tiga, Hingga saat ini, anak-anak KPM PKH
yang sudah lulus SMA atau sederajat, sudah dinyatakan non eligible (tidak lagi
menjadi peserta PKH). Padahal, tidak sedikit dari lulusan SMA yang ingin
melanjutkan ke universitas, namun terkendala biaya (140/120318/KPKP/KR). Data
tersebut dapat dikatakan berkoherensi intensitas karena menyatakan makna
kesungguhan serta sesuai dengan teori yang digunakan. Hal itu dapat dibuktikan
dengan adanya kata padahal yang menjadi penanda hubung antara kalimat pertama
dan kedua.
Data koherensi intensitas nomor empat, Hingga kini, banyak masyarakat
prasejahtera memilih menikahkan anak diusia dini karena benturan ekonomi.
Padahal, pernikahan usia dini mengandung banyak risiko. Beberapa risiko
pernikahan usia dini antara lain, ketahanan keluarga yang lemah, kegoncangan
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ekonomi, konflik rumah tangga yang tak terselesaikan (143/120318/KPKP/KR). Data
tersebut dapat dikatakan berkoherensi intensitas karena menyatakan makna
kesungguhan serta sesuai dengan teori yang digunakan. Hal itu dapat dibuktikan
dengan adanya kata padahal yang menjadi penanda hubung antara kalimat pertama
dan kedua.
Data koherensi intensitas nomor lima, Sampai saat ini, koordinasi dan kerja
sama antar stakeholder pengelolaan air masih sangat kurang. Padahal keamanan air
baik dalam aspek kuantitas dan kualitas hanya dapat dicapai bila ada kerja sama
sinergis unsur pemda yang tercakup dalam sistem ekologi DAS, masyarakat, swasta
dan perguruan tinggi (240/200318/KKKAKA/KR). Data tersebut dapat dikatakan
berkoherensi intensitas karena menyatakan makna kesungguhan serta sesuai dengan
teori yang digunakan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya kata padahal yang
menjadi penanda hubung antara kalimat pertama dan kedua.
Koherensi kedua yaitu koherensi kausalitas. Sumadi mengemukakan bahwa
koherensi kausalitas adalah koherensi yang menyatakan hubungan sebab-akibat
antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain (Nesi, 2012:84). Misalnya kata
oleh karena itu atau oleh sebab itu. Data koherensi yang mengandung penanda
koherensi kausalitas akan dipaparkan sebagai berikut.
Data koherensi kausalitas nomor satu, Umat Islam perlu mawas diri dalam
proses kebangsaan itu. Proses mawas diri itu adalah bagaimana umat Islam sebagai
penghuni terbesar Republik ini turut berperan serta dalam pembangunan keadaban
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dan keumatan. Oleh karena itu menggali kearifan high politics guna menjadi garam
dan

terang

bagi

dunia

menjadi

tantangan

keumatan

saat

ini

(172/140318/TKMM/KR). Data tersebut dapat dikatakan berkoherensi kausalitas
karena menyatakan sebab akibat dan sesuai dengan teori yang digunakan. Hal itu
dapat dibuktikan dengan adanya kata oleh karena itu sebagai penanda hubung antara
kalimat kedua dan ketiga.
Data koherensi kausalitas nomor dua, Film sejarah sebagai sarana proses
rekonstruksi masa lalu membawa pekerjaan rumah yang berat. Kedudukannya tidak
lagi sejajar dengan film komedi, horror atau kisah percintaan yang ramai ditonton
orang ketika masuk bioskop. Film sejarah bisa menjadi pengingat, pembangun nilainilai bangsa dan sesuatu yang sacral soal pembentukan sebuah bangsa. Oleh
karenanya membuatnya harus penuh dengan ketelitian. Sesuatu yang harus selalu
diingat oleh para pembuat film (189/150318/FSAPS/KR). Data tersebut dapat
dikatakan berkoherensi kausalitas karena menyatakan sebab akibat dan sesuai dengan
teori yang digunakan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya kata oleh karenanya
sebagai penanda hubung antara kalimat kedua dan ketiga.
Data koherensi kausalitas nomor tiga, Sebagai refleksi peringatan hari air
dunia tanggal 22 Maret 2018 yang mengusung tema „Nature for Water‟ memberikan
arahan pada kita pentingnya memberi solusi berbasis alam untuk air dan bagaimana
hal itu dapat dipertimbangkan untuk kebijakan dan praktik pengelolaan air. Oleh
karena itu upaya perlindungan dan pemulihan infrastruktur sumber dara air
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mendesak untuk segera dilakukan karena secara langsung akan mengingkatkan
pasokan air (239/200318/KKKAKA/KR). Data tersebut dapat dikatakan berkoherensi
kausalitas karena menyatakan sebab akibat dan sesuai dengan teori yang digunakan.
Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya kata oleh karena itu sebagai penanda hubung
antara kalimat pertama dan kedua.
Data koherensi kausalitas nomor empat, Bila dalam masa Perjanjian
Linggarjati pemerintah berjuang meyakinkan kepada rakyat dan dunia internasional
tentang kebenaran perjuangan bangsa ini. Maka pemerintah kita saat ini perlu
belajar dari perjuangan Linggarjati untuk memulihkan atau mengembalikan
kredibilitasnya tentang kebenaran langkahnya, baik kepada masyarakat maupun
dunia internasional. Oleh karena itulah, kepercayaan rakyat dan orientasi global
menjadi akses penting bagi usaha pensejahteraan rakyat. Bukan hanya dijadikan
tempat berpijak untuk memeroleh kekuasaan belaka (306/260318/BPL/KR). Data
tersebut dapat dikatakan berkoherensi kausalitas karena menyatakan sebab akibat dan
sesuai dengan teori yang digunakan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya kata
oleh karena itulah sebagai penanda hubung antara kalimat kedua dan ketiga.
Data koherensi kausalitas nomor lima, Pertama-tama kita didorong untuk
mendekati mereka yang miskin dan menderita, bertatap muka, menyapu, memeluk
mereka dan membiarkan mereka merasakan kehangatan kasih yang memecah
kesepian mereka. Yang kedua, agar kita juga mau berpartisipasi dan ikut serta
membantu mengubah sejarah dan mendukung pembangunan yang sejati. Oleh
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karena itu, kita perlu mendengarkan jeritan orang miskin dan membangun komitmen
untuk mengakhiri pengasingan atau peminggiran mereka (320/290318/MPK/KR).
Data tersebut dapat dikatakan berkoherensi kausalitas karena menyatakan sebab
akibat dan sesuai dengan teori yang digunakan. Hal itu dapat dibuktikan dengan
adanya kata oleh karena itu sebagai penanda hubung antara kalimat kedua dan ketiga.
Koherensi yang ketiga yaitu koherensi kontras. Sumadi mengemukakan bahwa
koherensi kontras adalah koherensi yang menyatakan hubungan pertentangan atau
perlawanan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Misalnya kata namun
dan tetapi untuk menyatakan hubungan perlawanan (Nesi, 2012:85). Data koherensi
kontras yang peneliti temukan akan dipaparkan sebagai berikut.
Data koherensi kontras nomor satu, Penulis belum mendapatkan referensi
tentang bagaimana mekanisme rotasi akan dilakukan di Indonesia. Namun penulis
dapat menyampaikan sebuah informasi yang penulis dapatkan sewaktu berkunjung
ke sebuah sekolah kejuruan di provinsi Narathiwat, Thailand, pada tahun 2012,
bahwa pemerintah mengadakan tes bagi guru dimana guru yang lolos tes akan
dirotasi agar dapat mengabdi serta menularkan ilmu dan ketrampilannya untuk
mencerdaskan peserta didik di tempat lain (40/050318/MSZ/KR). Data tersebut dapat
dikatakan berkoherensi kontras karena memiliki makna bertentangan dan sesuai
dengan teori yang digunakan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya kata namun
yang berfungsi menghubungkan kalimat pertama dan kedua.
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Data koherensi kontras nomor dua, Sosialisasi, blusukan atau apapun namanya
masih lebih mengumbar janji-janji pembangunan infrastruktur, janji kesejahteraan
warga lewat pekerjaan dan sejenisnya. Tapi dari sekian isu, belum ada yang
menampakkan

kepedulian

pada

persolaan

kekerasan

terhadap

perempuan

(47/060318/KAPP/KR). Data tersebut dapat dikatakan berkoherensi kontras karena
memiliki makna bertentangan dan sesuai dengan teori yang digunakan. Hal itu dapat
dibuktikan dengan adanya kata tapi yang berfungsi menghubungkan kalimat pertama
dan kedua.
Data koherensi kontras nomor tiga, Isu global tersebut, timbulnya kesadaran
koletif perempuan tentang pentingnya kesetaraan dan keadilan jender secara utuh
dalam politik, ekonomi, sosial dan budaya. Meski hingga saat ini „ruh‟ Hari
Perempuan Internasional, lebih berat pada kesetaraan dan keadilan jender dalam
hal politik dan ekonomi/bisnis (79/080318/PPMDRT/KR). Data tersebut dapat
dikatakan berkoherensi kontras karena memiliki makna bertentangan dan sesuai
dengan teori yang digunakan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya kata meski
yang berfungsi menghubungkan kalimat pertama dan kedua.
Data koherensi kontras nomor empat, Ideologi alternatif tersebut diharapkan
memberi keberpihakan terhadap rakyat. Akan tetapi, kenyataannya tidak
(117/100318/FK/KR). Data tersebut dapat dikatakan berkoherensi kontras karena
memiliki makna bertentangan dan sesuai dengan teori yang digunakan. Hal itu dapat
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dibuktikan dengan adanya kata akan tetapi yang berfungsi menghubungkan kalimat
pertama dan kedua.
Data koherensi kontras nomor lima, Novel Jawa mungkin termasuk produk seni
budaya, khususnya kesusasteraan, yang kurang populer. Dibandingkan seni tari dan
seni pertunjukkan tradisional lain, kegiatan olah karya sastra (Jawa) termasuk
marginal.

Tetapi

dalam

konteks

pengembangan

kebudayaan,

khususnya

pengembangan bahasa dan sastra Jawa, dan terkhusus lagi pengembangan
pengajaran Bahasa Jawa di lembaga persekolahan, novel Jawa memiliki posisi yang
sangat strategis (159/130318/NJMD/KR). Data tersebut dapat dikatakan berkoherensi
kontras karena memiliki makna bertentangan dan sesuai dengan teori yang
digunakan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya kata tetapi yang berfungsi
menghubungkan kalimat kedua dan ketiga.
Selain

koherensi

berpenanda,

peneliti

juga

menganalisis

data

yang

menggunakan koherensi tidak berpenanda. Koherensi tidak berpenanda ialah
pertalian semantik antara bagian-bagian wacana yang secara tekstual tidak ditandai
konjungsi namun dapat dipahami dari hubungan antarunsur-unusurnya (Baryadi,
2002: 34). Menurut Baryadi, koherensi tidak berpenanda terdiri atas dua jenis, yaitu:
(a) koherensi perincian; dan (b) koherensi wacana dialog. Dari kedua jenis koherensi
tidak berpenanda yang dipaparkan oleh Baryadi, peneliti hanya menemukan data
koherensi perincian dan akan dipaparkan sebagai berikut.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
176

Data koherensi perincian nomor satu, Mengacu konsep UNESCO, literasi
digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi, menemukan,
mengevaluasi, memanfaatkan, membuat dan mengkomunikasikan konten informasi
digital dengan kecakapan kognitif, etika, sosial emosional, dan teknologis
(98/090318/GLD/KR). Data tersebut dapat dikatakan berkoherensi tidak berpenanda
berjenis koherensi perincian dan sesuai dengan teori yang digunakan. Hal itu dapat
dibuktikan dengan adanya perincian mengenai konsep UNESCO tentang literasi
digital, yaitu “kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi, menemukan,
mengevaluasi, memanfaatkan, membuat dan mengkomunikasikan konten informasi
digital dengan kecakapan kognitif, etika, sosial emosional, dan teknologis”.
Data koherensi perincian nomor dua, Pada 2018, sayembara penulisan novel
Jawa memperebutkan hadiah sebesar Rp 175 juta. Hadiah sebesar itu diperuntukkan
bagi 5 pemenang (setiap pemenang memperoleh Rp 20 juta) dan 15 peserta yang
karyanya masuk nominasi (masing-masing Rp 5 juta) (157/130318/NJMD/KR). Data
tersebut dapat dikatakan berkoherensi tidak berpenanda berjenis koherensi perincian
dan sesuai dengan teori yang digunakan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya
perincian mengenai nominal hadiah sayembara novel Jawa pada tahun 2018, yaitu
“Hadiah sebesar itu diperuntukkan bagi 5 pemenang (setiap pemenang memperoleh
Rp 20 juta) dan 15 peserta yang karyanya masuk nominasi (masing-masing Rp 5
juta)”.
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Data koherensi perincian nomor tiga, Berdasarkan data dari BPS, pada
September 2017, presentase penduduk miskin di DIY sebesar 12,36% (nasional
sebesar 10,12%). Pada Maret 2017, persentase penduduk miskin DIY sebesar
13,02% (nasional sebesar 10,64%). Penurunan tingkat kemiskinan memang terjadi,
tetapi tidak cukup cepat. Hal ini perlu mendapatkan perhatian bersama. Dibutuhkan
urun rembug berbagai pihak agar angka kemiskinan dapat terus ditekan
(226/190318/AKTTM/KR). Data tersebut dapat dikatakan berkoherensi tidak
berpenanda berjenis koherensi perincian dan sesuai dengan teori yang digunakan. Hal
itu dapat dibuktikan dengan adanya perincian mengenai persentase penduduk miskin
di DIY berdasarkan data dari BPS, yaitu “pada September 2017, presentase
penduduk miskin di DIY sebesar 12,36% (nasional sebesar 10,12%). Pada Maret
2017, persentase penduduk miskin DIY sebesar 13,02% (nasional sebesar 10,64%)”.
Data koherensi perincian nomor empat, Ujian Nasional (UN) tahun ini akan
kembali digelar. UN jenjang SMK dilaksanakan pada 2-5 April 2018. Pada jenjang
SMA/MA akan dilaksanakan pada 9-12 April 2018. Sedangkan pada tingkat
SMP/MTs akan dilaksanakan pada 23-26 April 2018 (280/230318/MUN/KR). Data
tersebut dapat dikatakan berkoherensi tidak berpenanda berjenis koherensi perincian
dan sesuai dengan teori yang digunakan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya
perincian mengenai tanggal pelaksanaan Ujian Nasional, yaitu “UN jenjang SMK
dilaksanakan pada 2-5 April 2018. Pada jenjang SMA/MA akan dilaksanakan pada
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9-12 April 2018. Sedangkan pada tingkat SMP/MTs akan dilaksanakan pada 23-26
April 2018”.
Dengan demikian, artikel dalam rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan
edisi Maret 2018 menggunakan penanda koherensi, baik koherensi berpenanda
maupun tidak berpenanda. Data-data tersebut sudah dianalisis oleh peneliti
menggunakan teori para ahli dan telah melalui proses triangulasi oleh dosen ahli.
Hasil analisis yang peneliti paparkan di atas melengkapi penanda kekoherensian pada
penelitian terdahulu sehingga dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian
selanjutnya.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah peneliti lakukan,
peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut. Pertama, penanda kekohesian
gramatikal dalam artikel pada rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat
edisi Maret 2018 menggunakan penanda referensi, substitusi, elipsis, dan konjungsi.
Penanda kekohesian leksikal dalam artikel pada rubrik opini surat kabar Harian
Kedaulatan Rakyat edisi Maret 2018 menggunakan penanda repetisi, sinonimi,
antonimi, hiponimi, kolokasi, dan ekuivalensi.
Kedua, penanda kekoherensian berpenanda dalam artikel pada rubrik opini
surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat edisi Maret 2018 meliputi koherensi
temporal/kronologis, koherensi intensitas, koherensi kausalitas, koherensi kontras,
dan koherensi perurutan sedangkan penanda kekoherensian tidak berpenanda berupa
koherensi perincian.
5.2 Saran
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasannya, peneliti memberikan
beberapa saran. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan lebih baik lagi dan lebih teliti
dalam

melakukan

penelitian

dan

menganalisis

penanda

kekohesian

dan

kekoherensian. Pada penelitian ini, peneliti hanya menjangkau artikel pada rubrik
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opini dalam media masa, hendaknya peneliti lain yang akan meneliti penanda
kekohesian dan kekoherensian diharapkan dapat menjangkau pada lingkup lain,
seperti tajuk rencana, surat pembaca, kolom, maupun artikel-artikel opini lainnya
yang terdapat dalam media massa. Selain karangan argumentasi, peneliti lain juga
dapat menjangkau karangan eksposisi, narasi, persuasi, dan lain-lain. Penelitian ini
dapat dijadikan bahan dan referensi bagi peneliti lain.
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Lampiran 1
ANALISIS
Referensi
a. Referensi Anaforis

Judul di atas bukan bermaksud mengatakan Yogyakarta tak
beridentitas. Saya hanya ingin mengatakan bahwa Yogyakarta tengah
dalam proses kehilangan identitas secara budaya
(03/010318/MIY/KR).
Data nomor 3 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 1
Maret 2018 dengan judul „Membangun Identitas Yogyakarta‟, berkohesi gramatikal
referensi anaforis. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata di atas yang mengikuti kata judul
yang menunjuk pada judul artikel, yaitu Membangun Identitas Yogyakarta.

Jumlah pelaut Indonesia mencapai 850.000. Hampir separuhnya bekerja
di luar negeri atau di kapal asing (197/150318/IPMD/KR).

Data nomor 197 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
15 Maret 2018 dengan judul „Indonesia dan Poros Maritim Dunia‟, berkohesi gramatikal
referensi anaforis. Hal itu dibuktikan dengan adanya akhiran –nya pada kata separuhnya
yang menunjuk pada Jumlah pelaut Indonesia mencapai 850.000 yang tertera pada kalimat
pertama.

Dalam kondisi normal kromosom manusia berjumlah 46. Jumlah tersebut
terdiri atas sepasang kromosom 1 sampai dengan 22 (sehingga jumlahnya
adalah 44). Jumlah tersebut ditambah dengan 2 kromosom penanda
kelamin yaitu sepasang kromosom X pada perempuan dan kromosom X-Y
pada laki-laki (Geniofam, 2010:37) (255/210318/AMSW/KR).
Data nomor 255 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
21 Maret 2018 dengan judul „Amanah Manusia Seribu Wajah‟, berkohesi gramatikal
referensi anaforis. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata tersebut yang mengikuti kata
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jumlah pada kalimat ketiga. Kata tersebut menunjuk pada sepasang kromosom 1 sampai
dengan 22 (sehingga jumlahnya adalah 44) yang tertulis dalam kalimat sebelumnya.
b. Referensi Kataforis

Gerakan literasi digital mencakup gerakan (1) proteksi digital, yaitu
Data
nomor 105 yang
dikutip dari data
rubrikpribadi,
opini surat
kabar Harian
Kedaulatan
Rakyat tanggal
mengupayakan
perlindungan
keamanan
dering,
dan privasi
9 individu,
Maret 2018
dengan
judul
„Gerakan
Literasi
Digital‟,
berkohesi
gramatikal
(2) perjuangan hak digital, yaitu hak kebebasan berkespresi, referensi
kataforis.
itu dibuktikan
dengan
adanya
kata yaitu yang menunjukkan bahwa
kekayaan Hal
intelektual,
dan aktivitas
sosial
(105/090318/GLD/KR).
“mengupayakan perlindungan data pribadi, keamanan dering, dan privasi individu”
dan “hak kebebasan berkespresi, kekayaan intelektual, dan aktivitas sosial”
merupakan penjelasan dari proteksi digital dan perjuangan hak digital.

Sementara itu, orang Indonesia yang masuk sebagai 100 orang terkaya di
dunia kembali diduduki Hartono bersaudara, yakni R Budi Hartono dan
Michael Hartono (215/160318/OTPGZ/KR).
Data nomor 215 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
16 Maret 2018 dengan judul „Orang Terkaya dan Peluang Generasi Z‟, berkohesi gramatikal
referensi kataforis. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata yakni yang menunjukkan bahwa
“R Budi Hartono dab Nichael Hartono” merupakan perincian dari Hartono Bersaudara.

Generasi Z, yakni mereka yang lahir tahun 1996 sampai 2010,
diperkirakan jumlahnya 1,9 miliar di seluruh dunia. Penelitian
menunjukkan mereka yang lahir setelah 1995 jauh lebih dalam bidang
kesejahteraan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, keluarga, dan masyarakat
(220/160318/OTPGZ/KR).
Data nomor 220 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
16 Maret 2018 dengan judul „Orang Terkaya dan Peluang Generasi Z‟ berkohesi gramatikal
referensi kataforis. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata yakni pada kalimat pertama yang
menunjukkan bahwa klausa “…mereka yang lahir tahun 1996 sampai 2010, diperkirakan
jumlahnya 1,9 miliar di seluruh dunia” merupakan penjelasan Generasi Z.

Dalam kondisi normal kromosom manusia berjumlah 46. Jumlah tersebut
terdiri atas sepasang kromosom 1 sampai dengan 22 (sehingga jumlahnya
adalah 44). Jumlah tersebut ditambah dengan 2 kromosom penanda
kelamin yaitu sepasang kromosom X pada perempuan dan kromosom X-Y
pada laki-laki (Geniofam, 2010:37) (250/210318/AMSW/KR).
Data nomor 250 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
21 Maret 2018 dengan judul „Amanah Manusa Seribu Wajah‟ berkohesi gramatikal referensi
kataforis. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya kata yaitu pada kalimat ketiga yang
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memaparkan bahwa “sepasang kromosom X pada perempuan dan kromosom X-Y pada

laki-laki” merupakan perincian 2 kromosom penanda kelamin.
Ada beberapa tujuan UN, yaitu pemetaan mutu program dan satuan
pendidikan, pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya,
serta
pembinaan
pemberian
kepala
sekolahKedaulatan
dalam upaya
Data
nomor
281 yang dan
dikutip
dari rubrikbantuan
opini surat
kabar Harian
Rakyat tanggal
mutu pendidikan
(281/230318/MUN/KR).
23meningkatkan
Maret 2018 dengan
judul „Menyambut
Ujian Nasional‟ berkohesi gramatikal referensi
kataforis. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya kata yaitu yang memaparkan bahwa
“pemetaan mutu program dan satuan pendidikan, pertimbangan seleksi masuk jenjang
pendidikan berikutnya, serta pembinaan dan pemberian bantuan kepala sekolah dalam
upaya meningkatkan mutu pendidikan” merupakan tujuan UN, konstituen yang disebut
sebelum kata yaitu.
Substitusi

Judul di atas bukan bermaksud mengatakan Yogyakarta tak beridentitas.
Saya hanya ingin mengatakan bahwa Yogyakarta tengah dalam proses
kehilangan identitas secara budaya. Proses kehilangan itu jelas sangat
terasa apabila kita mencermati perkembangan dari mode wisata
(misalnya) yang tengah menjadi tren saat ini (01/010318/MIY/KR).
Data nomor 1 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 1
Maret 2018 dengan judul „Membangun Identitas Yogyakarta‟ berkohesi gramatikal
substitusi pronomina penunjuk umum. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata itu yang
bersandingan dengan kata proses kehilangan pada kalimat ketiga yang berfungsi
menggantikan proses kehilangan identitas secara budaya pada kalimat kedua.

Dari sekian banyak isu perempuan untuk merefleksikan IWD 2018 ini, kita
teropong perempuan pekerja di luar negeri (migran). Mereka merupakan
potret dari rentetan kasus: harus mencari nafkah, taka da lapangan pekerjaan,
mencoba peruntungan di negeri orang dan harus berisiko mendapat kekerasan
(82/080318/PPMDRT/KR).
Data nomor 82 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 8
Maret 2018 dengan judul „Perempuan Pekerja Migran, Dilema Rp 140 Triliun‟ berkohesi
gramatikal substitusi pronomina persona. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata mereka
pada kalimat kedua yang berfungsi menggantikan perempuan pekerja di luar negeri (migran)
pada kalimat pertama.

Kita menengarai adanya sebuah transformasi besar yakni bergesernya
gravitasi geo-ekonomi dan geo-politik dunia dari Barat ke Asia Timur.
Fenomena ini menguntungkan Indonesia guna mewujudkan cita-cita
menjadi proses maritime dunia (194/150318/IPMD/KR).
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Data nomor 194 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
15 Maret 2018 dengan judul „Indonesia dan Poros Maritim Dunia‟ berkohesi gramatikal
substitusi pronomina penunjuk umum. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata ini yang
mengikuti kata fenomena pada kalimat kedua yang berfungsi menggantikan bergesernya
gravitasi geo-ekonomi dan geo-politik dunia dari Barat ke Asia Timur pada kalimat pertama.
Elipsis

Sambut gayung atas perhatian pemeritah akan akses pendidikan dan
kesehatan bagi keluarga prasejahtera di seluruh Indonesia mesti dilakukan
seluruh KPM. Verifikasi faskes, fasdik serta pendampingan bulanan secara
berkesinambungan mestinya menjadi pelecut semangat KPM untuk sadar
betapa pentingnya pendidikan dan kesehatan di lingkungan keluarga
(29/030318/HAKKP/KR).
Data nomor 29 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 3
Maret 2018 dengan judul „Harapan Akan Kemandirian Keluarga Prasejahtera‟, berkohesi
gramatikal elipsis. Hal itu dibuktikan dengan adanya peniadaan/pelesapan yang terjadi pada
kata pentingnya pendidikan di lingkungan keluarga dan pentingnya kesehatan di lingkungan
keluarga pada kalimat kedua. Dengan demikian, bentuk pelesapan atau bentuk elipsisnya
adalah pentingnya dan di lingkungan keluarga.
Konjungsi
1. Konjungsi Koordinatif
a. Hubungan Penjumlahan/Penambahan (Aditif)

Di sini, budaya media pop menjadi alat melemahkan kreativitas aktif dan
mengubahnya dengan aktivitas pasif yang salah. Orang-orang cenderung
mengikuti apa yang dilihat sebagai sebuah citra atau tren yang
menyenangkan dan menghasilkan uang semata (05/010318/MIY/KR).
Data nomor 5 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 1
Maret 2018 dengan judul „Membangun Identitas Yogyakarta‟, berkohesi gramatikal
konjungsi koordinatif hubungan penjumlahan/penambahan (aditif). Hal itu dibuktikan
dengan adanya konjungsi dan pada kalimat pertama yang menyatakan adanya hubungan
penambahan dan berfungsi menggabungkan dua kegiatan, yaitu melemahkan kreativitas

aktif dan mengubahnya dengan aktivitas pasif yang salah.

Disrupsi inovasi terkait teknologi informasi dan komunikasi juga telah
terbukti memberi kemanfaatan dan peluang pengembangan ekonomi.
Media baru memungkinkan untuk mempertemukan produsen kecil atau
UMKM dengan pembeli, penyedia permodalan dan pihak lain
(09/010318/MKMP/KR).
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Data nomor 9 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 1
Maret 2018 dengan judul „Momentum Kebangkitan Media Publik‟, berkohesi gramatikal
konjungsi koordinatif hubungan penjumlahan/penambahan (aditif). Hal itu dibuktikan
dengan adanya konjungsi dan pada kalimat pertama yang menyatakan adanya hubungan
penambahan dan berfungsi menggabungkan dua situasi, yaitu memberi kemanfaatan dan
peluang pengembangan ekonomi.

Hal ini sangat strategis sebagai masyarakat stabilitas dan kondisi yang
kondusif untuk percepatan berbagai aspek pembangunan
(16/010318/MKMP/KR).
Data nomor 16 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 1
Maret 2018 dengan judul „Momentum Kebangkitan Media Publik‟, berkohesi gramatikal
konjungsi koordinatif hubungan penjumlahan/penambahan (aditif). Hal itu dibuktikan
dengan adanya konjungsi dan yang menyatakan adanya hubungan penambahan dan berfungsi
menghubungkan dua keadaan, yaitu strategis sebagai masyarakat stabilitas dan kondisi
kondusif untuk percepatan berbagai aspek pembangunan.

Penyakit Ginjal Kronik (PGK) adalah masalah kesehatan global dengan
perjalanan penyakit yang buruk dan beban anggaran yang besar. PGK
merupakan penyebab kematian peringkat 18 di tahun 2010, meningkat
dari urutan 27 pada 1990 (90/090318/GMDB/KR).
Data nomor 90 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 9
Maret 2018 dengan judul „Momentum Kebangkitan Media Publik‟, berkohesi gramatikal
konjungsi koordinatif hubungan penjumlahan/penambahan (aditif). Hal itu dibuktian
dengan adanya konjungsi dan pada kalimat pertama yang menyatakan adanya hubungan
penambahan dan berfungsi menggabungkan dua hal, yaitu perjalanan penyakit yang buruk
dan anggaran yang besar dalam sebuah kalimat yang padu.

Dalam konteks professional, pengkaryaan media digital merupakan
proses kreatif berkadar seni dan berbayar mahal
(102/090318/GLD/KR).
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Data nomor 102 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
9 Maret 2018 dengan judul „Gerakan Literasi Digital‟, berkohesi gramatikal konjungsi
koordinatif hubungan penjumlahan/penambahan (aditif). Hal itu dibuktian dengan
adanya konjungsi dan yang menyatakan adanya hubunga penambahan dan berfungsi
menggabungkan dua hal, yaitu berkadar seni dan berbayar mahal dalam sebuah kalimat yang
padu.

Adapun teknologi IT masa kini memungkinkan semua warga bisa
beraktivitas
jurnalistik
dan
berkarya
konten
digital
(103/090318/GLD/KR).
Data
nomor 103 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
9 Maret 2018 dengan judul „Gerakan Literasi Digital‟, berkohesi gramatikal konjungsi
koordinatif hubungan penjumlahan/penambahan (aditif). Hal itu dibuktian dengan
adanya konjungsi dan yang menyatakan adanya hubungan penambahan dan berfungsi
menggabungkan dua kegiatan, yaitu beraktivitas jurnalistik dan berkarya konten digital
dalam sebuah kalimat yang padu.

Gerakan pengkaryaan konten positif semestinya memberdayakan kaum
professional dan seluruh warganet untuk berkarya (104/090318/GLD/KR).
Data nomor 104 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
9 Maret 2018 dengan judul „Gerakan Literasi Digital‟, berkohesi gramatikal konjungsi
koordinatif hubungan penjumlahan/penambahan (aditif). Hal itu dibuktian dengan
adanya konjungsi dan yang menyatakan adanya hubungan penambahan dan berfungsi
menggabungkan dua hal, yaitu kaum professional dan seluruh warganet.

Siswa-siswa yang mempunyai potensi besar dan berkemauan tinggi
untuk belajar akan terhalang maju hanya karena orangtuanya bertempat
tinggal di luar kota atau di daerah pinggiran/pedesaan
(128/100318/ZMBS/KR).

Data nomor 128 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
10 Maret 2018 dengan judul „Zonasi dan Motivasi Belajar Siswa‟, berkohesi gramatikal
konjungsi koordinatif hubungan penjumlahan/penambahan (aditif). Hal itu dibuktian
dengan adanya konjungsi dan yang menyatakan adanya hubungan penambahan dan berfungsi
menggabungkan dua hal, yaitu potensi besar dan berkemauan tinggi dalam sebuah kalimat
yang padu.

Pada muaranya, kita berharap segenap upaya dan perjuangan untuk
mengentaskan kemiskinan semoga dapat memberikan angin segar sekaligus
mampu mencegah adanya masalah dan patologi sosial yang semakin marak
(148/120318/KPKP/KR).
Data nomor 148 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
12 Maret 2018 dengan judul „Kebijakan Presiden, Kemiskinan dan Pendidikan‟, berkohesi
gramatikal konjungsi koordinatif hubungan penjumlahan/penambahan (aditif). Hal itu
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dibuktian dengan adanya konjungsi dan yang menyatakan adanya hubungan penambahan dan
berfungsi menggabungkan dua hal, yaitu mencegah adanya masalah dan patologi sosial yang
semakin marak.

Sebagai refleksi peringatan hari air dunia tanggal 22 Maret 2018 yang
mengusung tema „Nature for Water‟ memberikan arahan pada kita
pentingnya memberi solusi berbasis alam untuk air dan bagaimana
hal itu dapat dipertimbangkan untuk kebijakan dan praktik
pengelolaan
(238/200318/KKKAKA/KR).
Data
nomor 238air
yang
dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
20 Maret 2018 dengan judul „Kolaborasi Konservasi Kunci Atasi Krisis Air‟, berkohesi
gramatikal konjungsi koordinatif hubungan penjumlahan/penambahan (aditif). Hal itu
dibuktian dengan adanya konjungsi dan yang menyatakan adanya hubungan penambahan dan
berfungsi menggabungkan dua hal, yaitu solusi berbasis alam untuk air dan bagaimana hal
itu dapat dipertimbangkan.

Pemuda asal Dadapan Wonokerto Turi Sleman ini kita tidak hanya kompeten
merancang desain mobil sport Golden Eagle tetapi juga memberi inspirasi
tentang elegant diffable (249/210318/AMSW/KR).
Data nomor 249 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
21 Maret 2018 dengan judul „Amanah Manusia Seribu Wajah‟, berkohesi gramatikal
konjungsi koordinatif hubungan penjumlahan/penambahan (aditif). Hal itu dibuktian
dengan adanya konjungsi tetapi juga yang menyatakan adanya hubugan penambahan dan
berfungsi menambahkan penekanan yang disebut sebelum konjungsi, yaitu tidak hanya
kompeten merancang desain mobil sport Golden Eagle.

Akar-akar historis dan perjalanan panjang bergumul dengan kemajemukan
inilah yang kemudian membuat wajah Islam Indonesia tampak lebih
terbuka, luwes dan ramah terhadap budaya lokal (291/240318/MKWII/KR).
Data nomor 291 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
24 Maret 2018 dengan judul „Memotret Kembali Wajah Islam Indonesia‟, berkohesi
gramatikal konjungsi koordinatif hubungan penjumlahan/penambahan (aditif). Hal itu
dibuktian dengan adanya konjungsi kemudian yang menyatakan adanya hubungan
penambahan dan berfungsi menghubungkan klausa pertama dan kedua sehingga kalimat
tersebut terlihat padu.

Corak dan gerakan Islam yang sebelumnya mendapatkan tekanan hebat dari rezim
Orde Baru, kini menemukan ruang politik yang lebih terbuka untuk menunjukkan
identitas dan memperjuangkan tujuan mereka (294/240318/MKWII/KR).
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Data nomor 294 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
24 Maret 2018 dengan judul „Memotret Kembali Wajah Islam Indonesia‟, berkohesi
gramatikal konjungsi koordinatif hubungan penjumlahan/penambahan (aditif). Hal itu
dibuktian dengan adanya konjungsi dan yang menyatakan adanya hubungan penambahan dan
berfungsi menggabungkan dua hal, yaitu menunjukkan identitas dan memperjuangkan tujuan
mereka dalam sebuah kalimat yang padu.
b. Hubungan Perlawanan (Adversatif)

Dalam kaitan dengan perencanaan pendidikan anak, orangtua tidak cukup

Data nomor 75 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 7
memilihkan sekolah tetapi juga memikirkan operasional sehari-hari cara anak
Maret 2018 dengan judul „Melindungi Anak-anak di Jalanan‟, berkohesi gramatikal
sampai sekolah
dan kembalinya
konjungsi
koordinatif
hubungan (75/070318/MAJ/KR).
perlawanan (adversatif). Hal itu dibuktikan dengan
adanya konjungsi tetapi juga yang menyatakan bahwa klausa pertama berlawanan dengan
klausa kedua.

Mungkin bagi mereka yang masuk dalam zona SMA yang diinginkan, penerapan
peraturan tersebut tidak menjadi persoalan penting, akan tetapi bagi yang di luar
zona tentunya akan sangat berpengaruh (127/100318/ZMBS/KR).
Data nomor 127 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
10 Maret 2018 dengan judul „Zonasi dan Motivasi Belajar Siswa‟, berkohesi gramatikal
konjungsi koordinatif hubungan perlawanan (adversatif). Hal itu dibuktikan dengan
adanya konjungsi akan tetapi yang menyatakan adanya hubungan perlawanan antara klausa
pertama dan klausa kedua.

Kenyataan ini sebenarnya merupakan angin segar. Terlebih, Presiden Jokowi
minta rupiah untuk PKH naik dua kali lipat. Meski masih sebatas permintaan,
akan tetapi sikap Presiden Jokowi tegas mendukung keluarga prasejahtera untuk
meningkatkan taraf dan kualitas hidup mereka (138/120318/KPKP/KR).
Data nomor 138 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
12 Maret 2018 dengan judul „Kebijakan Presiden, Kemiskinan dan Pendidikan‟, berkohesi
gramatikal konjungsi koordinatif hubungan perlawanan (adversatif). Hal itu dibuktikan
dengan adanya konjungsi akan tetapi pada kalimat kedua yang menyatakan adanya hubungan
perlawanan antara klausa pertama dan kedua.

High politics itu pun kini menunggu pembuktian. Artinya, high politics bukan sebuah
agenda melangit, namun perlu diimplementasikan pada ranah nyata. Yaitu, sebuah
upaya dan komitmen Muhammadiyah menjaga perahu kebangsaan dan keumatan
agar tetap utuh di jalur sirathal mustaqim (169/140318/TKMM/KR).
Data nomor 169 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
14 Maret 2018 dengan judul „Transformasi Kader Muda Muhammadiyah‟, berkohesi
gramatikal konjungsi koordinatif hubungan perlawanan (adversatif). Hal itu dibuktikan
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dengan adanya konjungsi namun pada kalimat kedua yang menyatakan adanya hubungan
perlawanan dan berfungsi menghubungkan klausa pertama dan kedua.

Kita begitu sering bicara tentang nilai-nilai Pancasila untuk kesejahteraan dan
keadilan sosial, namun Pancasila baru sebatas retorika yang belum
teraktualisasikan dalam kehidupan nyata (213/160318/TK/KR).
Data nomor 213 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
16 Maret 2018 dengan judul „Toleransi pada Korupsi‟, berkohesi gramatikal konjungsi
koordinatif hubungan perlawanan (adversatif). Hal itu dibuktikan dengan adanya
konjungsi namun yang menyatakan adanya hubungan perlawanan dan berfungsi
menghubungkan antara klausa pertama dan kedua.

Generasi Z adalah generasi digital. Mereka tumbuh pascakrisis ekonomi global,
tetapi mereka umumnya memiliki daya inovasi yang luar biasa, dan
kemungkinan untuk berkembang sangatlah besar (221/160318/OTPGZ/KR).
Data nomor 221 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
16 Maret 2018 dengan judul „Orang Terkaya dan Peluang Generasi Z, berkohesi gramatikal
konjungsi koordinatif hubungan perlawanan (adversatif). Hal itu dibuktikan dengan
adanya konjungsi tetapi pada kalimat kedua yang menyatakan adanya hubungan perlawanan
dan berfungsi menghubungkan antara klausa pertama dan kedua.

Meski berbeda namun kita tetap satu jua, Indonesia (260/210318/AMSW/KR).
Data nomor 260 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
21 Maret 2018 dengan judul „Amanah Manusia Seribu Wajah‟, berkohesi gramatikal
konjungsi koordinatif hubungan perlawanan (adversatif). Hal itu dibuktikan dengan
adanya konjungsi namun yang menyatakan adanya hubungan perlawanan dalam kalimat
tersebut.

Limapuluh tahun lalu plastik baru dikenal manusia, namun kini sudah sangat
memengaruhi hidup manusia (270/230318/LLP/KR).
Data nomor 270 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
23 Maret 2018 dengan judul „Lautku, Lautan Plastik?‟, berkohesi gramatikal konjungsi
koordinatif hubungan perlawanan (adversatif). Hal itu dibuktikan dengan adanya
konjungsi namun yang menyatakan adanya hubungan perlawanan dan berfungsi
menghubungkan antara klausa pertama dan kedua menjadi sebuah kalimat yang padu.

Meskipun pelaksanaan persetujuan itu akhirnya tidak sesuai denga nisi
naskahnya (karena keduabelah pihak rupanya hendak memasukkan tafsir
mereka masing-masing), namun hubungan luar negeri Republik Indonesia
bertambah baik (300/260318/BPL/KR).
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Data nomor 300 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
26 Maret 2018 dengan judul „Belajar dari Perjanjian Linggarjati‟, berkohesi gramatikal
konjungsi koordinatif hubungan perlawanan (adversatif). Hal itu dibuktikan dengan
adanya konjungsi namun yang menyatakan adanya hubungan perlawanan dan berfungsi
menghubungkan antara klausa pertama dan kedua menjadi sebuah kalimat yang padu.

Mengenang kembali 71 tahun Persetujuan Linggarjati, bukan untuk memompakan
kembali kebencian terhadap bekas penjajah kita, tetapi untuk menggali kembali
Data nomor 302 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
perjuangan
dalam
persetujuan
tersebut Linggarjati‟,
(302/260318/BPL/KR).
26heroisme
Maret 2018
dengan RI
judul
„Belajar
dari Perjanjian
berkohesi gramatikal
konjungsi koordinatif hubungan perlawanan (adversatif). Hal itu dibuktikan dengan
adanya konjungsi tetapi yang menyatakan adanya hubungan perlawanan dan berfungsi
menghubungkan antara klausa pertama dan kedua menjadi sebuah kalimat yang padu.

Walaupun sudah 71 tahun berlalu, namun Persetujuan Linggarjati tetap merupakan
cermin yang bisa dijadikan pegangan dalam mempertahankan kehidupan bangsa dan
negara pada saat kita sedang menghadapi ujian di tahun politik yang tidak ringan
dihadapi bangsa kita (303/260318/BPL/KR).
Data nomor 303 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
26 Maret 2018 dengan judul „Belajar dari Perjanjian Linggarjati‟, berkohesi gramatikal
konjungsi koordinatif hubungan perlawanan (adversatif). Hal itu dibuktikan dengan
adanya konjungsi namun yang menyatakan adanya hubungan perlawanan dan berfungsi
menghubungkan antara klausa pertama dan kedua menjadi sebuah kalimat yang padu.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang paling makmur di seluruh jagad raya ini.
Ini bukan sekadar pujian, namun fakta. Karena modal untuk menuju naldatun,
thoyibatun warabbun ghafur sudah sangat jelas (314/280318/ISTB/KR).
Data nomor 314 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
28 Maret 2018 dengan judul „Indonesia Semoga Tidak Bubar‟, berkohesi gramatikal
konjungsi koordinatif hubungan perlawanan (adversatif). Hal itu dibuktikan dengan
adanya konjungsi namun pada kalimat kedua yang menyatakan adanya hubungan perlawanan
dan berfungsi menghubungkan antara klausa pertama dan kedua menjadi sebuah kalimat
yang padu.
c. Hubungan Alternatif/Pilihan

Pendamping PKH kini disebut „Pendamping Sosial‟ merupakan ujung tombak yang
dapat menentukan keberhasilan ataupun kegagalan program mulia ini. Sebagai
ujung tombak, kemampuan dan kemauan pendamping dalam mewujudkan cita-cita
mulia bukan berarti tidak terpengaruh faktor dari luar (34/030318/HAKKP/KR).
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Data nomor 34 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 3
Maret 2018 dengan judul „Harapan Akan Kemandirian Keluarga Prasejahtera‟, berkohesi
gramatikal konjungsi koordinatif hubungan alternatif/pilihan). Hal itu dibuktikan dengan
adanya konjungsi ataupun pada kalimat pertama yang menyatakan adanya hubungan
alternatif/pilihan antara menentukan keberhasilan dan kegagalan program mulia.

Pembiayaan PGK oleh BPJS menempati peringkat kedua setelah jantung. PGK
pada stadium akhir dikenal sebagai gagal ginjal atau penyakit ginjal tahap akhir
(PGTA). Pasien PGTA memerlukan terapi pengganti gintal (TPG) berkelanjutan
(91/090318/GMDB/KR).
Data nomor 91 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 9
Maret 2018 dengan judul „Ginjal dan Masa Depan Bangsa‟, berkohesi gramatikal konjungsi
koordinatif hubungan alternatif/pilihan). Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi atau
pada kalimat kedua yang menyatakan adanya hubungan alternatif/pilihan antara gagal ginjal
dan penyakit ginjal tahap akhir.

Jumlah pelaut Indonesia mencapai 850.000. Hampir separuhnya bekerja di
luar negeri atau di kapal asing (192/150318/IPMD/KR).
Data nomor 192 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
15 Maret 2018 dengan judul „Indonesia dan Poros Maritim Dunia‟, berkohesi gramatikal
konjungsi koordinatif hubungan alternatif/pilihan). Hal itu dibuktikan dengan adanya
konjungsi atau yang menyatakan adanya hubungan alternatif/pilihan antara di luar negeri dan
di kapal asing.

Persoalannya sekarang adalah pada kepentingan komitmen dan keseriusan
bangsa ini dalam menangani kasus korupsi. Apakah benar sepenuh hati atau
hanya sebagai pencitraan semata (211/160318/TK/KR).
Data nomor 211 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
16 Maret 2018 dengan judul „Indonesia dan Poros Maritim Dunia‟, berkohesi gramatikal
konjungsi koordinatif hubungan alternatif/pilihan). Hal itu dibuktikan dengan adanya
konjungsi atau pada kalimat kedua yang menyatakan adanya hubungan alternatif/pilihan
antara sepenuh hati dan hanya sebagai pencitraan semata.

Pada 2025, jumlah plastik yang masuk ke laut berlipat ganda atau 10 karung
penuh plastik tiap meter garis pantai per tahun atau delapan juta ton per meter
garis pantai dunia! (273/230318/LLP/KR)
Data nomor 273 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
23 Maret 2018 dengan judul „Lautku, Lautan Plastik?‟, berkohesi gramatikal konjungsi
koordinatif hubungan alternatif/pilihan). Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi atau
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yang menyatakan adanya hubungan alternatif/pilihan antara berlipat ganda dan 10 karung
penuh tiap meter garis pantai.
2. Konjungsi Subordinatif
a. Hubungan Waktu

Pada saat kondisi masyarakat yang serba merosot sebenarnya tidak cukup
hanya kita berdiam diri mengeluh dan pesimis dengan sistem tatanan yang
begitu membelenggu (60/060318/RPBR/KR).
Data nomor 60 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 6
Maret 2018 dengan judul „Rindu Pemimpin Berwatak Rajawali‟, berkohesi gramatikal
konjungsi subordinatif hubungan waktu berjenis hubungan batas waktu bersamaan.
Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi saat yang mengikuti kata pada sehingga menjadi
pada saat yang menyatakan adanya hubungan batas waktu bersamaan antara klausa kondisi
masyarakat yang serba merosot dan kita berdiam diri mengeluh dan pesimis dengan sistem
tatanan yang begitu membelenggu.

Sebuah SMA swasta di Kabupaten Sleman mewajibkan setiap murid yang
berkendara motor menunjukkan SIM-nya ketika memasuki area parkir sekolah
(69/070318/MAJ/KR).
Data nomor 69 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 7
Maret 2018 dengan judul „Melindungi Anak-anak di Jalanan‟, berkohesi gramatikal
konjungsi subordinatif hubungan waktu berjenis hubungan batas waktu bersamaan.
Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi ketika yang menyatakan adanya hubungan batas
waktu bersamaan antara klausa utama Sebuah SMA swasta di Kabupaten Sleman mewajibkan
setiap murid yang berkendara motor menunjukkan SIM-nya dan klausa subordinatif
memasuki area parkir sekolah.

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengakui Hari Perempuan Internasional
(International Women‟s Day – IWD) sejak 1975 dan diperingati setiap 8 Maret
(78/080318/PPMDRT/KR).
Data nomor 78 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 8
Maret 2018 dengan judul „Perempuan Pekerja Migran Dilema Rp 140 Triliun‟, berkohesi
gramatikal konjungsi subordinatif hubungan waktu berjenis hubungan batas waktu
permulaan. Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi sejak yang menyatakan adanya
hubungan batas waktu permulaan terjadinya peristiwa PBB mengakui Hari Perempuan
Internasional.

Selain berefek buruk terhadap ibu hamil, Pre Eklamsia (PE) juga menyebabkan
gangguan janin seperti prematuritas, gangguan pertumbuhan janin hingga
kematian janin dan bayi (92/090318/GMDB/KR).
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Data nomor 92 yang dikutip dari ribrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 9
Maret 2018 dengan judul „Ginjal dan Masa Depan Bangsa‟, berkohesi gramatikal konjungsi
subordinatif hubungan waktu berjenis hubungan waktu batas akhir terjadinya
peristiwa. Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi hingga yang menyatakan adanya
hubungan waktu batas akhir terjadinya peristiwa gangguan Pre Eklamsia yang berefek pada
ibu hamil.

Sejak menjelang reformasi sampai menjelang KRJ IV 2016 yang digelar di
Yogya, setiap tahun selalu ada beberapa judul karya sastra Jawa yang terbit
dalam bentuk buku, termasuk novel (167/130318/NJMD/KR).
Data nomor 167 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
13 Maret 2018 dengan judul „Novel Jawa Masihkah Dibutuhkan?‟, berkohesi gramatikal
konjungsi subordinatif hubungan waktu berjenis hubungan batas waktu permulaan.
Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi sejak yang menyatakan adanya hubungan batas
waktu permulaan pada klausa subordinatif menjelang reformasi sampai menjelang KRJ IV
2016 yang digelar di Yogya dan klausa utama setiap tahun selalu ada beberapa judul karya
sastra Jawa yang terbit dalam bentuk buku, termasuk novel.

Sejak dicanangkan Presiden Joko Widodo 14 Januari 2016, Kampung KB
diharapkan dapat memberikan solusi bagi hidupnya kembali program KKBPK di
lapangan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan
masyarakat (181/140318/PKKH/KR).
Data nomor 167 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
13 Maret 2018 dengan judul „Novel Jawa Masihkah Dibutuhkan?‟, berkohesi gramatikal
konjungsi subordinatif hubungan waktu berjenis hubungan batas waktu permulaan.
Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi sejak yang menyatakan adanya hubungan batas
waktu permulaan pada klausa subordinatif dicanangkan Presiden Joko Widodo 14 Januari
2016 dan klausa utama Kampung KB diharapkan dapat memberikan solusi bagi hidupnya
kembali program KKBPK di lapangan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan
kesejahteraan masyarakat.

Di dunia, posisi pertama orang terkaya kali ini ditempati Jeff Bezos. CEO dan
pendiri Amazon ini dilaporkan berhasil mengumpulkan pundi-pundi kekayaan
sebesar US$ 112 miliar atau setara Rp 1.512 triliun (kurs: Rp 13.500 per dolar
AS). Kekayaannya Jeff Bezos ini melonjak setelah saham Amazon meningkat
pesat hingga 59% dalam setahun (214/160318/OTPGZ/KR).
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Data nomor 214 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
16 Maret 2018 dengan judul „Orang Terkaya dan Peluang Generasi Z‟, berkohesi gramatikal
konjungsi subordinatif hubungan waktu berjenis hubungan waktu batas akhir
terjadinya peristiwa. Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi hingga yang menyatakan
adanya hubungan waktu batas akhir terjadinya peristiwa melonjaknya kekayaan Jeff Bezos.

Nama Budi dan Michael Hartono (Djarum), Susilo Wonowidjojo (Gudang
Garam) adalah tiga orang pemilik pabrik rokok sejak lama menjadi penguasa
raksasa rokok turun-temurun (218/160318/OTPGZ/KR).
Data nomor 218 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
16 Maret 2018 dengan jidil „Orang Terkaya dan Peluan Generasi Z‟, berkohesi gramatikal
konjungsi subordinatif hubungan waktu berjenis hubungan batas waktu permulaan.
Hal itu dibuktika dengan adanya konjungsi sejak yang menyatakan adanya hubungan batas
waktu permulaan antara klausa utama Nama Budi dan Michael Hartono (Djarum), Susilo
Wonowidjojo (Gudang Garam) adalah tiga orang pemilik pabrik rokok dan klausa
subordinatif lama menjadi penguasa raksasa rokok turun-temurun.

Pemerintah kota (Pemkot) Yogyakarta merencanakan membuka aktivitas wisata
malam. Hal itu disampaikan Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi (KR,
12/3), saat menanggapi keluhan dan masukan dari berbagai pihak yang menyatakan
terbatasnya objek wisata malam di Yogyakarta (244/210318/WMBB/KR).
Data nomor 244 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
21 Maret 2018 dengan judul „Wisata Malam Berbasis Budaya‟, berkohesi gramatikal
konjungsi subordinatif hubungan waktu berjenis hubungan batas waktu bersamaan.
Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi saat yang menyatakan adanya hubungan batas
waktu bersamaan antara klausa utama Hal itu disampaikan Wakil Walikota Yogyakarta
Heroe Poerwadi dan klausa subordinatif menanggapi keluhan dan masukan dari berbagai
pihak yang menyatakan terbatasnya objek wisata malam di Yogyakarta.

Pengisian jabatan kunci di BPPIP mulai dri level eselon, staf, hingga tim ahli harus
merefleksikan watak substantif Pancasila dan berorientasi pada penguatan moral
Pancasila dalam personalia Pancasila (268/220318/DUKB/KR).
Data nomor 268 yang dikutp dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
22 Maret 2018 dengan judul „Dari UKPPIP ke BPIP‟, berkohesi gramatikal konjungsi
subordinatif hubungan waktu berjenis hubungan waktu batas akhir terjadinya
peristiwa. Hal itu dbuktikan dengan adanya konjungsi hingga yang menyatakan adanya
hubungan waktu batas akhir suatu keadaan, yaitu pengisian jabatan kunci di BPPIP.
b. Hubungan Syarat

Sistem politik dapat diubah jika benar-benar ada kemauan bersama antara elite
dan masyarakat secara tulus dan ikhlas (64/060318/RPBR/KR).
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Data nomor 64 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 6
Maret 2018 dengan judul „Rindu Pemimpin Berwatak Rajawali‟, berkohesi gramatikal
konjungsi subordinatif hubungan syarat. Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi jika
yang menyatakan adanya hubungan syarat dan berfungsi menghubungkan antara klausa
utama Sistem politik dapat diubah dan klausa subordinatif benar-benar ada kemauan
bersama antara elite dan masyarakat secara tulus dan ikhlas.

Tujuan mulia sekolah tersebut di atas kiranya akan menjadi gayung bersambut
jika polisi di jalanan sungguh intensif menegakkan kepatuhan berlalu-lintas.
Tidak jarang saya menyaksikan polisi meminggirkan pengendara motor yang
berseragam SMP di perempatan saat lampu merah (72/070318/MAJ/KR).
Data nomor 72 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 7
Maret 2018 dengan judul „Melindungi Anak-anak di Jalanan‟, berkohesi gramatikal
konjungsi subordinatif hubungan syarat. Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi jika
pada kalimat pertama yang menyatakan adanya hubungan syarat dan berfungsi
menghubungkan antara klausa utama Tujuan mulia sekolah tersebut di atas kiranya akan
menjadi gayung bersambut dan klausa subordinatif polisi di jalanan sungguh intensif
menegakkan kepatuhan berlalu-lintas.

Kesadaran sinis adalah kita melakukan sesuatu, sebagai missal kita tahu jika
membeli barang mahal (membeli sesuatu di luar fungsi aslinya) itu hanya
menguntungkan pihak pemilik modal (112/100318/FK/KR).
Data nomor 112 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
10 Maret 2018 dengan judul „Fantasi Kerakyatan‟, berkohesi gramatikal konjungsi
subordinatif hubungan syarat. Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi jika yang
menyatakan adanya hubungan syarat dan berfungsi menghubungkan klausa utama Kesadaran
sinis adalah kita melakukan sesuatu, sebagai missal kita tahu dan klausa subordinatif
membeli barang mahal (membeli sesuatu di luar fungsi aslinya) itu hanya menguntungkan
pihak pemilik modal.

Kebijakan yang sangat baik ini akan lebih baik diterapkan jika
pemerintah dapat menjamin kualitas siswa yang dihasilkan akan sama
(133/100318/ZMBS/KR).
Data nomor 133 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
10 Maret 2018 dengan judul „Zonasi dan Motivasi Belajar Siswa‟, berkohesi gramatikal
konjungsi subordinatif hubungan syarat. Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi jika
yang menyatakan adanya hubungan syarat dan berfungsi menghubungkan klausa utama

Kebijakan zonasi tidak perlu ada jika pemerintah meningkatkan kualitas
SMA di daerah pedesaan (134/100318/ZMBS/KR).
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Kebijakan yang sangat baik ini akan lebih baik diterapkan dan klausa subordinatif
pemerintah dapat menjamin kualitas siswa yang dihasilkan akan sama.

Data nomor 134 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
10 Maret 2018 dengan judul „Zonasi dan Motivasi Belajar Siswa‟, berkohesi gramatikal
konjungsi subordinatif hubungan syarat. Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi jika
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(145/120318/KPKP/KR).

Data nomor 145 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
12 Maret 2018 dengan judul „Kebijakan Presiden, Kemiskinan dan Pendidikan‟, berkohesi
gramatikal konjungsi subordinatif hubungan syarat. Hal itu dibuktikan dengan adanya
konjungsi jika yang menyatakan adanya hubungan syarat dan berfungsi menghubungkan
klausa utama sudah pasti akan lebih banyak anak-anak dari keluarga prasejahtera yang
diharapkan dapat menjadi pemutus mata rantai kemiskinan antar generasi dan klausa
subordinatif negara dapat membantu pembiayaan studi di universitas bagi anak-anak KPM
PKH.

Bahasa Jawa yang ada dalam karya sastra dapat dijadikan acuan pengembangan
Bahasa Jawa tulis dimasa-masa yang akan datang. Perkembangan suatu bahasa
akan mengalami banyak distorsi bila hanya mengandalkan bahasa lisan
(162/130318/NJMD/KR).
Data nomor 162 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
13 Maret 2018 dengan judul „Novel Jawa Masihkah Dibutuhkan?‟, berkohesi gramatikal
konjungsi subordinatif hubungan syarat. Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi bila
pada kalimat kedua yang menyatakan adanya hubungan syarat dan berfungsi
menghubungkan klausa utama Perkembangan suatu bahasa akan mengalami banyak distorsi
dan klausa subordinatif hanya mengandalkan bahasa lisan.

Kita meyakini bila kekayaan maritime kita ekspoitasi dan eksplorasi secara optimal
akan dapat mendongkrak perekonomian nasional (199/150318/IPMD/KR).
Data nomor 199 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
15 Maret 2018 dengan judul „Indonesia dan Poros Maritim Dunia‟, berkohesi gramatikal
konjungsi subordinatif hubungan syarat. Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi bila
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yang menyatakan adanya hubungan syarat dan berfungsi menghubungkan klausa utama akan
dapat mendongkrak perekonomian nasional dan klausa subordinatif kekayaan maritime kita
ekspoitasi dan eksplorasi secara optimal.

Padahal keamanan air baik dalam aspek kuantitas dan kualitas hanya dapat dicapai
bila ada kerja sama sinergis unsur pemda yang tercakup dalam sistem ekologi DAS,
masyarakat, swasta dan perguruan tinggi (241/200318/KKKAKA/KR).
Data nomor 241 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
20 Maret 2018 dengan judul „Kolaborasi Konservasi Kunci Atasi Krisis Air‟, berkohesi
gramatikal konjungsi subordinatif hubungan syarat. Hal itu dibuktikan dengan adanya
konjungsi bila yang menyatakan adanya hubungan syarat dan berfungsi menghubungkan
klausa utama Padahal keamanan air baik dalam aspek kuantitas dan kualitas hanya dapat
dicapai dan klausa subordinatif ada kerja sama sinergis unsur pemda yang tercakup dalam
sistem ekologi DAS, masyarakat, swasta dan perguruan tinggi.

Kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (policy
maker, pengelola dan pengguna) akan berjalan baik bila dilandasi kesepahaman,
saling menghargai keterlibatan dan kometensi masing-masing pihak
(242/200318/KKKAKA/KR).
Data nomor 242 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
20 Maret 2018 dengan judul „Kolaborasi Konservasi Kunci Atasi Krisis Air‟, berkohesi
gramatikal konjungsi subordinatif hubungan syarat. Hal itu dibuktikan dengan adanya
konjungsi bila yang menyatakan adanya hubungan syarat dan berfungsi menghubungkan
klausa utama Kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan semua pemangku kepentingan
(policy maker, pengelola dan pengguna) akan berjalan baik dan klausa subordinatif
dilandasi kesepahaman, saling menghargai keterlibatan dan kometensi masing-masing
pihak.

Hasil UN akan memengaruhi penilaian kinerja jika hasilnya jelek atau sebaliknya
sebagai ajang glorifikasi jika hasilnya baik (287/230318/MUN/KR).
Data nomor 287 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
23 Maret 2018 dengan judul „Menyambut Ujian Nasional‟, berkohesi gramatikal konjungsi
subordinatif hubungan syarat. Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi jika yang
menyatakan adanya hubungan syarat dan berfungsi menghubungkan klausa utama Hasil UN
akan memengaruhi penilaian kinerja jika hasilnya jelek atau sebaliknya sebagai ajang
glorifikasi dan klausa subordinatif hasilnya baik.
c. Hubungan Tujuan

Bansos KPM tiap tiga bulan sekali diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan keluarga
bersangkutan. Sementara, keaktifan keluarga dalam mengunjungi faskes dan fasdik
diharapkan dapat menjadi modal besar keluarga agar di masa mendatang terdapat
generasi muda yang sehat lengkap dengan kemampuan intelektual tinggi
(30/030318/HAKKP/KR).
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Data nomor 30 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 3
Maret 2018 dengan judul „Harapan Akan Kemandirian Keluarga Prasejahtera‟, berkohesi
gramatikal konjungsi subordinatif hubungan tujuan. Hal itu dibuktikan dengan adanya
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potensi mereka (36/050318/MSZ/KR).

Data nomor 36 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 5
Maret 2018 dengan judul „Mencari Solusi untuk Zonasi‟, berkohesi gramatikal konjungsi
subordinatif hubungan tujuan. Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi agar pada
kalimat kedua yang menyatakan adanya hubungan tujuan dan berfungsi menghubungkan
antara klausa utama Tidak heran jika para orangtua berharap agar anak-anak mereka dapat
menempuh pendidikan di sekolah favorit dan klausa subordinatif dapat optimal dalam
mengembangkan potensi mereka.

Dana desa idealnya menjadi instrument penting untuk mencukupi program layanan
sosial dasar di bidang pendidikan-kesehatan. Ini merupakan solusi strategis untuk
mengatasi masalah gizi buruk, angka kematian balita, maupun angka putus sekolah
(44/050318/DALSD/KR).
Data nomor 44 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 5
Maret 2018 dengan judul „Desa dan Akuntabilitas Layanan Sosial Dasar‟, berkohesi
gramatikal konjungsi subordinatif hubungan tujuan. Hal itu dibuktikan dengan adanya
konjungsi untuk pada kalimat kedua yang menyatakan adanya hubungan tujuan dan berfungsi
menghubungkan antara klausa utama Ini merupakan solusi strategis dan klausa subordinatif
mengatasi masalah gizi buruk, angka kematian balita, maupun angka putus sekolah.

Sebagaimana kita harus menunggu pemimpin daerah yang berani dan mau melakukan
pembongkaran teks dan wacana mengenai relasi kuasa, agar tercipta kesetaraan lelaki
perempuan (55/060318/KAPP/KR).
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Data nomor 55 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 6
Maret 2018 dengan judul „Kampanye Anti-kekerasan Perempuan dalam Pilkada‟, berkohesi
gramatikal konjungsi subordinatif hubungan tujuan. Hal itu dibuktikan dengan adanya
konjungsi agar yang menyatakan adanya hubungan tujuan dan berfungsi menghubungkan
antara klausa utama Sebagaimana kita harus menunggu pemimpin daerah yang berani dan
mau melakukan pembongkaran teks dan wacana mengenai relasi kuasa dan klausa
subordinatif tercipta kesetaraan lelaki perempuan.
Data nomor 58 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 6
Maret
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maupun yang tidak tampak dalam dirinta dan dari luar dirinya (58/060318/RPBR/KR).
agar yang menyatakan adanya hubungan tujuan dan berfungsi menghubungkan antara klausa
utama Manusia dikaruniai akal pikiran dan klausa subordinatif mampu melihat segala bentuk
realitas yang tampak maupun yang tidak tampak dalam dirinta dan dari luar dirinya.

Kartini lebih fokus pada pendidikan perempuan sebagai pintu gerbang
memperbaiki keadaan. Juga fokus pada pemberdayaan kemandirian ekonomi
praktis agar perempuan mampu berpenghasilan (80/080318/PPMDRT/KR).
Data nomor 80 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 8
Maret 2018 dengan judul „Perempuan Pekerja Migran Dilema Rp 140 Triliun‟, berkohesi
gramatikal konjungsi subordinatif hubungan tujuan. Hal itu dibuktikan dengan adanya
konjungsi agar pada kalimat kedua yang menyatakan adanya hubungan tujuan dan berfungsi
menghubungkan antara klausa utama Juga fokus pada pemberdayaan kemandirian ekonomi
praktis dan klausa subordinatif perempuan mampu berpenghasilan.

Mengacu tema IWD 2018 ini, press for progress menyuratkan semangat, inilah
saatnya menekan para pemangku kebijkan agar total dan fokus berpihak dan
solutif
terhadap
isu-isu
perempuan
yang
masih
terbengkalai
(81/080318/PPMDRT/KR).
Data nomor 81 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 8
Maret 2018 dengan judul „Perempuan Pekerja Migran Dilema Rp 140 Triliun‟, berkohesi
gramatikal konjungsi subordinatif hubungan tujuan. Hal itu dibuktikan dengan adanya
konjungsi agar yang menyatakan adanya hubungan tujuan dan berfungsi menghubungkan
antara klausa utama Mengacu tema IWD 2018 ini, press for progress menyuratkan semangat,
inilah saatnya menekan para pemangku kebijkan dan klausa subordinatif agar total dan
fokus berpihak dan solutif terhadap isu-isu perempuan yang masih terbengkalai.

Peringatan World Kidney Day (WKD) bersamaan dengan International Womens
Day yang diperingati 8 Maret, mengambil tema Ginjal dan Kesehatan Wanita.
Perempuan memiliki peran vital untuk menjamin keberlangsungan peradaban
bangsa (87/090318/GMDB/KR).
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Data nomor 87 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 9
Maret 2018 dengan judul „Ginjal dan Masa Depan Bangsa‟, berkohesi gramatikal konjungsi
subordinatif hubungan tujuan. Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi untuk pada
kalimat kedua yang menyatakan adanya hubungan tujuan dan berfungsi menghubungkan
antara klausa utama Perempuan memiliki peran vital dan klausa subordinatf menjamin
keberlangsungan peradaban bangsa.

WKD 2018 mengajak seluruh warga dunia untuk menaruh perhatian serius
terhadap kesehatan ginjal perempuan (93/090318/GMDB/KR).
Data nomor 93 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 9
Maret 2018 dengan judul „Ginjal dan Masa Depan Bangsa‟, berkohesi gramatikal konjungsi
subordinatif hubungan tujuan. Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi untuk yang
menyatakan adanya hubungan tujuan dan berfungsi menghubungkan antara klausa utama
WKD 2018 mengajak seluruh warga dunia dan klausa subordinatif menaruh perhatian serius
terhadap kesehatan ginjal perempuan.

Logis jika sebagian Dana Keistimewaan (Danais) dialokasikan untuk memacu
masyarakat agar giat memproduksi konten positif berbasis budaya adiluhung
Yogya (106/090318/GLD/KR).
Data nomor 106 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
9 Maret 2018 dengan judul „Gerakan Literasi Digital‟, berkohesi gramatikal konjungsi
subordinatif hubungan tujuan. Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi agar yang
menyatakan adanya hubungan tujuan dan berfungsi menghubungkan antara klausa utama
Logis jika sebagian Dana Keistimewaan (Danais) dialokasikan untuk memacu masyarakat
dan klausa subordinatif giat memproduksi konten positif berbasis budaya adiluhung Yogya.

Gerakan nasional literasi digital adalah peluang bagi Yogya untuk menyelamatkan
peradaban digital Indonesia bahkan dunia (109/090318/GLD/KR).
Data nomor 109 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
9 Maret 2018 dengan judul „Gerakan Literasi Digital‟, berkohesi gramatikal konjungsi
subordinatif hubungan tujuan. Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi untuk yang
menyatakan adanya hubungan tujuan dan berfungsi menghubungkan antara klausa utama
Gerakan nasional literasi digital adalah peluang bagi Yogya dan klausa subordinatif
menyelamatkan peradaban digital Indonesia bahkan dunia.

Ada ruang kemungkinan yang terjadi. Pertama, ideologi alternatif yang
dinegosiasikan berhadapan dengan kapitalisme hanya menjadi bagian dari
komoditas, agar karya mendapatkan peluang ekonomi yang tinggi
(118/100318/FK/KR).
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Data nomor 118 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
10 Maret 2018 dengan judul „Gerakan Literasi Digital‟, berkohesi gramatikal konjungsi
subordinatif hubungan tujuan. Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi agar pada
kalimat kedua yang menyatakan adanya hubungan tujuan dan berfungsi menghubungkan
antara klausa utama ideologi alternatif yang dinegosiasikan berhadapan dengan kapitalisme
hanya menjadi bagian dari komoditas dan klausa subordinatif karya mendapatkan peluang
ekonomi yang tinggi.
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(122/100318/ZMBS/KR).
agar pada kalimat pertama yang menyatakan adanya hubungan tujuan dan berfungsi
menghubungkan antara klausa utama Tujuan zonasi adalah untuk pemerataan dan klausa
subordinatif calon siswa dapat diterima di sekolah lingkungan tempat tinggalnya.
Melalui Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah membulatkan tekad untuk
dapat memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi (136/120318/KPKP/KR).
Data nomor 136 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
12 Maret 2018 dengan judul „Kebijakan Presiden, Kemisikinan dan Pendidikan‟, berkohesi
gramatikal konjungsi subordinatif hubungan tujuan. Hal itu dibuktikan dengan adanya
konjungsi untuk yang menyatakan adanya hubungan tujuan dan berfungsi menghubungkan
antara klausa utama Melalui Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah membulatkan
tekad dan klausa subordinatif dapat memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi.

Kedua, keberadaan novel Jawa dan jenis lain karya sastra Jawa, merupakan
dokumentasi perkembangan Bahasa Jawa sekaligus sarana untuk mendiseminasikan
Bahasa Jawa di tengah-tengah masyarakat (161/130318/NJMD/KR).
Data nomor 161 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
13 Maret 2018 dengan judul „Novel Jawa Masihkah Dibutuhkan?‟, berkohesi gramatikal
konjungsi subordinatif hubungan tujuan. Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi
untuk yang menyatakan adanya hubungan tujuan dan berfungsi menghubungkan antara
klausa utama keberadaan novel Jawa dan jenis lain karya sastra Jawa, merupakan
dokumentasi perkembangan Bahasa Jawa sekaligus sarana dan klausa subordinatif
mendiseminasikan Bahasa Jawa di tengah-tengah masyarakat.

Produser film akan lebih bijaksana melibatkan sejarawan atau budayawan dalam
supervisi film. Bukan sekedar penonton bayaran ketika film sudah selesai. Supervise
ini penting, untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang telah diuraikan dimuka
(188/150318/FSAPS/KR).
Data nomor 188 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
15 Maret 2018 dengan judul „Film Sultan Agung dan Peran Sejarawan‟, berkohesi gramatikal
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konjungsi subordinatif hubungan tujuan. Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi
untuk pada kalimat ketiga yang menyatakan adanya hubungan tujuan dan berfungsi
menghubungkan antara klausa utama Supervise ini penting dan klausa subordinatif
meminimalisir kesalahan-kesalahan yang telah diuraikan dimuka.
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(205/160318/TK/KR).
kalimat pertama yang menyatakan adanya hubungan tujuan dan berfungsi menghubungkan
antara klausa utama Penegak hukum seharusnya perlu dengan cepat menyampaikan kepada
rakyat bagaimana keterlibatan seorang calon pemimpin korupsi dan klausa subordinatif
nanti rakyat tidak salah pilih.

Upaya perlindungan sumber air baku merupakan langkah kritis untuk memastikan
keberlanjutan suplai air bersih untuk masa depan (237/200318/KKKAKA/KR).
Data nomor 237 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
20 Maret 2018 dengan judul „Kolaborasi Konservasi Kunci Atasi Krisis Air‟, berkohesi
gramatikal konjungsi subordinatif hubungan tujuan. Hal itu dibuktikan dengan adanya
konjungsi untuk yang menyatakan adanya hubungan tujuan dan berfungsi menghubungkan
antara klausa utama Upaya perlindungan sumber air baku merupakan langkah kritis dan
klausa subordinatif memastikan keberlanjutan suplai air bersih untuk masa depan.

Selain berprestasi, Down Syndrome juga dihadirkan sebagai pelita bagi para pelajar
yang terjebak tawuran atau klithih agar belajar bertanggung jawab dalam
persahabatan (259/210318/AMSW/KR).
Data nomor 259 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
21 Maret 2018 dengan judul „Amanah Manusia Seribu Wajah‟, berkohesi gramatikal
konjungsi subordinatif hubungan tujuan. Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi
agar yang menyatakan adanya hubungan tujuan dan berfungsi menghubungkan antara klausa
utama Selain berprestasi, Down Syndrome juga dihadirkan sebagai pelita bagi para pelajar
yang terjebak tawuran atau klithih dan klausa subordinatif belajar bertanggung jawab dalam
persahabatan.
d. Hubungan Konsesif

Betapa miris berkendara motor di pagi hari, meski menyisih di tepian, tidak jarang
didahului pengendara berseragam SMP atau SMA yang terkesan ugal-ugalan
memotong jalur orang lain (67/070318/MAJ/KR).
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Data nomor 67 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 7
Maret 2018 dengan judul „Melindungi Anak-anak di Jalanan‟, berkohesi gramatikal
konjungsi subordinatif hubungan konsesif. Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi
meski yang menyatakan adanya hubungan konsesif dan berfungsi menghubungkan antara
klausa utama tidak jarang didahului pengendara berseragam SMP atau SMA yang terkesan
ugal-ugalan memotong jalur orang lain dan klausa subordinatif menyisih di tepian.

Sementara ada anak di kota, meskipun tidak pernah belajar dan nilai-nilainya sangat
jelek mereka tetap ada jaminan untuk diterima di sekolah kualitas tinggi
(129/100318/ZMBS/KR).
Data nomor 129 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
10 Maret 2018 dengan judul „Zonasi dan Motivasi Belajar Siswa‟, berkohesi gramatikal
konjungsi subordinatif hubungan konsesif. Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi
meskipun yang menyatakan adanya hubungan konsesif dan berfungsi menghubungkan antara
klausa utama mereka tetap ada jaminan untuk diterima di sekolah kualitas tinggi dan klausa
subordinatif tidak pernah belajar dan nilai-nilainya sangat jelek.

Intensi tersebut dapat dilihat secara eksplisit dari perubahan nama, meskipun dari
sisi dasar hukum sebenarnya belum terjadi penguatan (261/220318/DUKB/KR).
Data nomor 261 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
22 Maret 2018 dengan judul „Zonasi dan Motivasi Belajar Siswa‟, berkohesi gramatikal
konjungsi subordinatif hubungan konsesif. Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi
meskipun yang menyatakan adanya hubungan konsesif dan berfungsi menghubungkan antara
klausa utama Intensi tersebut dapat dilihat secara eksplisit dari perubahan nama dan klausa
subordinatif dari sisi dasar hukum sebenarnya belum terjadi penguatan.
e. Hubungan Pengandaian

Bukan saatnya lagi berburuk sangka pada polisi atau mengajari anak kita akal-akalan
dengan membekali 50 ribu rupiah seandainya terkena razia (76/070318/MAJ/KR).
Data nomor 76 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 7
Maret 2018 dengan judul „Melindungi Anak-anak d Jalanan‟, berkohesi gramatikal
konjungsi subordinatif hubungan pengandaian. Hal itu dibuktikan dengan adanya
konjungsi seandainya yang menyatakan adanya hubungan pengandaian dan berfungsi
menghubungkan antara klausa utama Bukan saatnya lagi berburuk sangka pada polisi atau
mengajari anak kita akal-akalan dengan membekali 50 ribu rupiah dan klausa subordinatif
terkena razia.

Andai pemerintah memiliki porsi dana berlebih, alangkah baiknya bila anak KPM
yang sudah lulus SMA dan diterima di Perguruan Tinggi Negeri dapat dibantu oleh
negara demi berjuang memutus mata rantai kemiskinan (141/120318/KPKP/KR).
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Data nomor 141 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
12 Maret 2018 dengan judul „Kebijakan Presiden, Kemiskinan dan Pendidikan‟, berkohesi
gramatikal konjungsi subordinatif hubungan pengandaian. Hal itu dibuktikan dengan
adanya konjungsi andai yang menyatakan adanya hubungan pengandaian dan berfungsi
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(210/160318/TK/KR).
berlebih.

Data nomor 210 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
16 Maret 2018 dengan judul „Toleransi pada Korupsi‟, berkohesi gramatikal konjungsi
subordinatif hubungan pengandaian. Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi
seandainya yang menyatakan adanya hubungan pengandaian dan berfungsi menghubungkan
antara klausa utama tentu merupakan kesuksesan besar bagi para koruptor yang mampu
menggunakan pejabat negara untuk kepentingan politik jangka pendek mereka dan klausa
subordinatif imbauan ini diterima oleh KPK.

Seandainya proses pendidikan dijalankan dengan benar, tentu situasi tersebut tidak
akan muncul (285/230318/MUN/KR).
Data nomor 285 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
23 Maret 2018 dengan judul „Menyambut Ujian Nasional‟, berkohesi gramatikal konjungsi
subordinatif hubungan pengandaian. Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi
seandainya yang menyatakan adanya hubungan pengandaian dan berfungsi menghubungkan
antara klausa utama tentu situasi tersebut tidak akan muncul dan klausa subordinatif proses
pendidikan dijalankan dengan benar.
f. Hubungan Penyebapan

Baik TVRI dan RRI memiliki infrastruktur dan jaringan paling luas karena telah eksis
di seluruh pelosok tanah air (14/010318/MKMP/KR).
Data nomor 14 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 1
Maret 2018 dengan judul „Momentum Kebangkitan Media Publik‟, berkohesi gramatikal
konjungsi subordinatif hubungan penyebapan. Hal itu dibuktikan dengan adanya
konjungsi karena yang menyatakan adanya hubungan penyebapan dan berfungsi
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menghubungkan antara klausa utama Baik TVRI dan RRI memiliki infrastruktur dan jaringan
paling luas dan klausa subordinatif telah eksis di seluruh pelosok tanah air.

Banyak orangtua menyesalkan kebijakan zonasi. Sebab mereka terpaksa harus memupus
harapan, anak dapat menempuh pendidikan di sekolah favorit (37/050318/MSZ/KR).
Data nomor 37 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 5
Maret 2018 dengan judul „Mencari Solusi untuk Zonasi‟, berkohesi gramatikal konjungsi
subordinatif hubungan penyebapan. Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi sebab
pada kalimat kedua yang menyatakan adanya hubungan penyebapan antara kalimat pertama
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favorit (38/050318/MSZ/KR).

Data nomor 38 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 5
Maret 2018 dengan judul „Mencari Solusi untuk Zonasi‟, berkohesi gramatikal konjungsi
subordinatif hubungan penyebapan. Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi sebab
yang menyatakan adanya hubungan penyebapan dan berfungsi menghubungkan klausa utama
Bagi anak-anak sendiri mereka bisa menjadi tidak termotivasi untuk mendapatkan nilai
tinggi dan klausa subordinatif nilai tidak lagi berkontribusi utama untuk dapat diterima di
sekolah favorit.

Sebagian politikus mengatakan jika kekacauan kondisi politik bangsa ini karena ulah
menyalitas korup dari aktor-aktor politik yang kemudian naik menjadi penguasa
(61/060318/RPBR/KR).
Data nomor 61 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 6
Maret 2018 dengan judul „Rindu Pemimpin Berwatak Rajawali‟, berkohesi gramatikal
konjungsi subordinatif hubungan penyebapan. Hal itu dibuktikan dengan adanya
konjungsi karena yang menyatakan adanya hubungan penyebapan dan berfungsi
menghubungkan klausa utama Sebagian politikus mengatakan jika kekacauan kondisi politik
bangsa ini dan klausa subordinatif ulah menyalitas korup dari aktor-aktor politik yang
kemudian naik menjadi penguasa.

Sekolah ikut membenarkan hal-hal yang salah hanya karena biasa dan dilakukan oleh
orang banyak. Membiarkan murid tanpa SIM berkendara artinya sekolah mengkhianati
hal-hal baik yang diajarkannya, berhenti pada teori dan pelajaran di kelas sambal
menutup mata terhadap pengamalan pelajaran tersebut (70/070318/MAJ/KR).
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Data nomor 70 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 7
Maret 2018 dengan judul „Melindungi Anak-anak di Jalanan‟, berkohesi gramatikal
konjungsi subordinatif hubungan penyebapan. Hal itu dibuktikan dengan adanya
konjungsi karena pada kalimat pertama yang menyatakan adanya hubungan penyebapan dan
berfungsi menghubungkan klausa utama Sekolah ikut membenarkan hal-hal yang salah dan
klausa subordinatif biasa dan dilakukan oleh orang banyak.

Kalau dilihat secara empiris, banyak orangtua yang memilihkan sekolah jauh dari rumah
adalah karena kualitas sekolah yang berbeda. Kualitas yang diyakini akan mempengaruhi
Data nomor 124 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
tingkat penerimaan siswa pada tingkat pendidikan tinggi (124/100318/ZMBS/KR).
10 Maret 2018 dengan judul „Zonasi dan Motivasi Belajar Siswa‟, berkohesi gramatikal
konjungsi subordinatif hubungan penyebapan. Hal itu dibuktikan dengan adanya
konjungsi karena pada kalimat pertama yang menyatakan adanya hubungan penyebapan dan
berfungsi menghubungkan klausa utama Kalau dilihat secara empiris, banyak orangtua yang
memilihkan sekolah jauh dari rumah dan klausa subordinatif kualitas sekolah yang berbeda.

Bagi siswa dekat dengan sekolah SMA tidak perlu belajar karena sudah yakin akan
diterima karena kedekatan dengan rumah, sedangkan untuk siswa yang jauh merasa
belajar hanya sebuah kesia-siaan (131/100318/ZMBS/KR).
Data nomor 131 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
10 Maret 2018 dengan judul „Zonasi dan Motivasi Belajar Siswa‟, berkohesi gramatikal
konjungsi subordinatif hubungan penyebapan. Hal itu dibuktikan dengan adanya
konjungsi karena yang menyatakan adanya hubungan penyebapan dan berfungsi
menghubungkan klausa utama Bagi siswa dekat dengan sekolah SMA tidak perlu belajar dan
klausa subordinatif sudah yakin akan diterima karena kedekatan dengan rumah.

Sebenarnya kebijakan zonasi tidak perlu ada jika kualitas sekolah sudah sama karena
orangtua tentunya akan lebih senang menyekolahkan anaknya di dekat tempat
tinggalnya (132/100318/ZMBS/KR).
Data nomor 132 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
10 Maret 2018 dengan judul „Zonasi dan Motivasi Belajar Siswa‟, berkohesi gramatikal
konjungsi subordinatif hubungan penyebapan. Hal itu dibuktikan dengan adanya
konjungsi karena yang menyatakan adanya hubungan penyebapan dan berfungsi
menghubungkan klausa utama Sebenarnya kebijakan zonasi tidak perlu ada jika kualitas
sekolah sudah sama dan klausa subordinatif orangtua tentunya akan lebih senang
menyekolahkan anaknya di dekat tempat tinggalnya.

Semua warganegara harus diperlakukan istimewa karena alasan ia sedang
menghadapi pertarungan politik. Justru mereka yang akan menjadi pemimpin rakyat
itu harus diketahui dari awal apakah ia koruptor atau tidak (204/160318/TK/KR).
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Data nomor 204 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
16 Maret 2018 dengan judul „Toleransi pada Korupsi‟, berkohesi gramatikal konjungsi
subordinatif hubungan penyebapan. Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi karena
pada kalimat pertama yang menyatakan adanya hubungan penyebapan dan berfungsi
menghubungkan klausa utama Semua warganegara harus diperlakukan istimewa dan klausa
subordinatif alasan ia sedang menghadapi pertarungan politik.

Di tengah penderitaan rakyat, karena kejahatan korupsi, masih ada saja kelompok yang
ingin memberi toleransi pada koruptor yang sangat melukai hati rakyat
(212/160318/TK/KR).
Data nomor 212 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
16 Maret 2018 dengan judul „Toleransi pada Korupsi‟, berkohesi gramatikal konjungsi
subordinatif hubungan penyebapan. Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi karena
yang menyatakan adanya hubungan penyebapan dan berfungsi menghubungkan klausa utama
masih ada saja kelompok yang ingin memberi toleransi pada koruptor yang sangat melukai
hati rakyat dan klausa subordinatif kejahatan korupsi.

Berdasarkan asesment, IQ tersebut otomatis masuk klasifikasi Anak Bekebutuhan
Khusus (ABK) tunagrahita karena kemampuan mental-intelektualnya di bawah ratarata. Mereka mutlak memerlukan layanan spesifik di Sekolah Luar Biasa (SLB)
(254/210318/AMSW/KR).
Data nomor 254 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
21 Maret 2018 dengan judul „Amanah Manusia Seribu Wajah‟, berkohesi gramatikal
konjungsi subordinatif hubungan penyebapan. Hal itu dibuktikan dengan adanya
konjungsi karena pada kalimat pertama yang menyatakan adanya hubungan penyebapan dan
berfungsi menghubungkan klausa utama Berdasarkan asesment, IQ tersebut otomatis masuk
klasifikasi Anak Bekebutuhan Khusus (ABK) tunagrahita dan klausa subordinatif kemampuan
mental-intelektualnya di bawah rata-rata.

Mikroplastik akan semakin sulit diatasi atau dibersihkan dari laut, karena ukurannya
yang kecil (<5 mm) (277/230318/LLP/KR).
Data nomor 277 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
23 Maret 2018 dengan judul „Lautku, Lautan Plastik?‟, berkohesi gramatikal konjungsi
subordinatif hubungan penyebapan. Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi karena
yang menyatakan adanya hubungan penyebapan dan berfungsi menghubungkan klausa utama
Mikroplastik akan semakin sulit diatasi atau dibersihkan dari laut dan klausa subordinatif
ukurannya yang kecil (<5 mm).

Soal bahasa, di satu kecamatan di Papua saja misalnya, di situ akan dijumpai belasan
jenisnya. Di jawa juga lebih hebat lagi karena betapa kayanya kosakata Jawa
(315/280318/ISTB/KR).
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Data nomor 315 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
28 Maret 2018 dengan judul „Indonesia Semoga Tidak Bubar‟, berkohesi gramatikal
konjungsi subordinatif hubungan penyebapan. Hal itu dibuktikan dengan adanya
konjungsi karena pada kalimat kedua yang menyatakan adanya hubungan penyebapan dan
berfungsi menghubungkan klausa utama Di jawa juga lebih hebat lagi dan klausa
subordinatif betapa kayanya kosakata Jawa.
g. Hubungan Pengakibatan

Dengan orientasi pada kepentingan publik dan jaminan objektivitas serta reliabilitas
informasi maka rasa percaya dapat dibangun media komunikasi publik
(15/010318/MKMP/KR).
Data nomor 15 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 1
Maret 2018 dengan judul „Momentum Kebangkitan Media Publik‟, berkohesi gramatikal
konjungsi subordinatif hubungan pengakibatan. Hal itu dibuktikan dengan adanya
konjungsi maka yang menyatakan adanya hubungan pengakibatan dan berfungsi
menghubungkan klausa utama Dengan orientasi pada kepentingan publik dan jaminan
objektivitas serta reliabilitas informasi dan klausa subordinatif rasa percaya dapat dibangun
media komunikasi publik.

Menurunnya kualitas hidup di pusat kota juga menyebabkan tumbuhnya kawasan
pinggiran kota. Namun karena tata ruang kota tidak andal, maka pertumbuhan kawasan
pinggiran ini tidak terkendali (20/020318/YBT/KR).
Data nomor 20 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 2
Maret 2018 dengan judul „Yogya Bebas Transportasi?‟, berkohesi gramatikal konjungsi
subordinatif hubungan pengakibatan. Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi maka
pada kalimat kedua yang menyatakan adanya hubungan pengakibatan dan berfungsi
menghubungkan klausa utama Namun karena tata ruang kota tidak andal dan klausa
subordinatif pertumbuhan kawasan pinggiran ini tidak terkendali.

Sederhana saja akibat kemacetan lalu lintas maka akan terjadi pemborosan penggunaan
bahan bakar, kerusakan suku cadang kendaraan, dan dampak tidak langsung
(22/020318/YBT/KR).
Data nomor 22 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 2
Maret 2018 dengan judul „Yogya Bebas Transportasi?‟, berkohesi gramatikal konjungsi
subordinatif hubungan pengakibatan. Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi maka
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yang menyatakan adanya hubungan pengakibatan dan berfungsi menghubungkan klausa
utama Sederhana saja akibat kemacetan lalu lintas dan klausa subordinatif akan terjadi
pemborosan penggunaan bahan bakar, kerusakan suku cadang kendaraan, dan dampak tidak
langsung.

Permasalahannya sejauhmana elite politik dan masyarakat memiliki kemampuan dan
watak burung rajawali di tengah kota sehingga mereka berani mengubah tatanan politik
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konjungsi subordinatif hubungan pengakibatan. Hal itu dibuktikan dengan adanya
konjungsi sehingga pada kalimat pertama yang menyatakan adanya hubungan pengakibatan
dan berfungsi menghubungkan klausa utama Permasalahannya sejauhmana elite politik dan
masyarakat memiliki kemampuan dan watak burung rajawali di tengah kota dan klausa
subordinatif mereka berani mengubah tatanan politik yang telah merosot.

Fenomena seperti inilah yang harus jeli dilihat negara, sehingga dapat menyiapkan
regulasi tepat. Ibarat sedialah payung sebelum hujan (86/080318/PPMDRT/KR).
Data nomor 86 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 8
Maret 2018 dengan judul „Perempuan Pekerja Migran Dilema Rp 140 Triliun‟, berkohesi
gramatikal konjungsi subordinatif hubungan pengakibatan. Hal itu dibuktikan dengan
adanya konjungsi sehingga pada kalimat pertama yang menyatakan adanya hubungan
pengakibatan dan berfungsi menghubungkan klausa utama Fenomena seperti inilah yang
harus jeli dilihat negara dan klausa subordiatif dapat menyiapkan regulasi tepat.

Bangsa Indonesia sendiri memiliki kearifan lokal yang menempatkan perempuan
sebagai tiang negara. Maka pemenuhan kebutuhan kesehatan ginjal bagi kaum
perempuan merupakan isu yang penting diperhatikan (89/090318/GMDB/KR)
Data nomor 89 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 9
Maret 2018 dengan judul „Ginjal dan Masa Depan Bangsa‟, berkohesi gramatikal konjungsi
subordinatif hubungan pengakibatan. Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi maka
pada kalimat kedua yang menyatakan adanya hubungan pengakibatan antara kalimat pertama
Bangsa Indonesia sendiri memiliki kearifan lokal yang menempatkan perempuan sebagai
tiang negara dan kalimat kedua pemenuhan kebutuhan kesehatan ginjal bagi kaum
perempuan merupakan isu yang penting diperhatikan.

Dalam kesadaran palsu, ketika kita melakukan tindakan tertentu, karena ada ideologi
tersembunyi bekerja, maka kita seperti tidak sadar melakukannya (111/100318/FK/KR).
Data nomor 111 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
10 Maret 2018 dengan judul „Fantasi Kerakyatan‟, berkohesi gramatikal konjungsi
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subordinatif hubungan pengakibatan. Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi maka
yang menyatakan adanya hubungan pengakibatan dan berfungsi menghubungkan klausa
utama Dalam kesadaran palsu, ketika kita melakukan tindakan tertentu, karena ada ideologi
tersembunyi bekerja dan klausa subordinatif kita seperti tidak sadar melakukannya.

Menumbuhkan gairah menyekolahkan anak memang tidak mudah. Terlebih, dalam
keterbatasan ekonomi keluarga prasejahtera. Karenanya, kita berharap bantuan sosial PKH
dapat diperluas jangkauannya, sehingga dapat memberikan bansos kepada komponen
Data nomor 147 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
anak KPM yang melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas (147/120318/KPKP/KR).
12 Maret 2018 dengan judul „Kebijakan Presiden, Kemiskinan dan Pendidikan‟, berkohesi
gramatikal konjungsi subordinatif hubungan pengakibatan. Hal itu dibuktikan dengan
adanya konjungsi sehingga pada kalimat kedua yang menyatakan adanya hubungan
pengakibatan dan berfungsi menghubungkan klausa utama kita berharap bantuan sosial PKH
dapat diperluas jangkauannya dan klausa subordinatif dapat memberikan bansos kepada
komponen anak KPM yang melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas.

Prosesi pemilihan kepala daerah dengan calon kepala daerah yang menjadi tersangka
korupsi memang telah beberapa kali terjadi, yang paling fenomenal adalah pilkada Kota
Tomohon 2010. Di mana calon walikota yang sedang dalam proses hukum (ditahan)
justru memenangkan pilkada waktu itu, sehingga pelantikan yang bersangkutan
dilakukan di aula penjara (151/130318/CKDTK/KR).
Data nomor 151 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
13 Maret 2018 dengan judul „Calon Kepala Daerah (Tersangka) Korupsi‟, berkohesi
gramatikal konjungsi subordinatif hubungan pengakibatan. Hal itu dibuktikan dengan
adanya konjungsi sehingga pada kalimat kedua yang menyatakan adanya hubungan
pengakibatan dan berfungsi menghubungkan klausa utama Di mana calon walikota yang
sedang dalam proses hukum (ditahan) justru memenangkan pilkada waktu itu dan klausa
subordinatif pelantikan yang bersangkutan dilakukan di aula penjara.

Perubahan diawali dengan terjadina reformasi tahun 1997/1998 dan otonomi daerah
tahun 2003/2004 sehingga banyak terjadi pergantian di lingkungan strategis bagi
pelaksanaan program. Pergantian itu ilakukan lembaga pemerintah maupun swasta yang
kemudian mempengaruhi pola pikir masyarkat. Kondisi ini secara tidak langsung
berimbas pada pelaksanaan program KKBPK (176/140318/PKKH/KR).
Data nomor 176 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
14 Maret 2018 dengan judul „Program KKBPK dan Kualitas Hidup‟, berkohesi gramatikal
konjungsi subordinatif hubungan pengakibatan. Hal itu dibuktikan dengan adanya
konjungsi sehingga pada kalimat pertama yang menyatakan adanya hubungan pengakibatan
dan dan berfungsi menghubungkan klausa utama Perubahan diawali dengan terjadina
reformasi tahun 1997/1998 dan otonomi daerah tahun 2003/2004 dan klausa subordinatif
banyak terjadi pergantian di lingkungan strategis bagi pelaksanaan program.
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Kegiatan yang terkait dengan penurunan kelahiran usia remaja 15-19 tahun antara lain
dilakukan melalui pembentukan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja/ Mahasiswa
berbasis sekolah, kampus maupun wilayah desa dan kecamatan. Kegiatan ini merupakan
bagian dari upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) sehingga terjadi peningkatan usia
kawin pertama yang diikuti dengan persalinan di atas usia 20 tahun
(178/140318/PKKH/KR).

Data nomor 178 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
14 Maret 2018 dengan judul „Program KKBPK dan Kualitas Hidup‟, berkohesi gramatikal
konjungsi subordinatif hubungan pengakibatan. Hal itu dibuktikan dengan adanya
konjungsi sehingga pada kalimat kedua yang menyatakan adanya hubungan pengakibatan
dan berfungsi menghubungkan klausa utama Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya
Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan klausa subordinatif terjadi peningkatan usia
kawin pertama yang diikuti dengan persalinan di atas usia 20 tahun.

Mempertahankan kesertaan ber-KB sehingga tidak terjadi drop out dilakukan dengan
pembinaan rutin melaui kelompok-kelompok kegiatan yang ada di masyarakat
(180/140318/PKKH/KR).
Data nomor 180 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
14 Maret 2018 dengan judul „Program KKBPK dan Kualitas Hidup‟, berkohesi gramatikal
konjungsi subordinatif hubungan pengakibatan. Hal itu dibuktikan dengan adanya
konjungsi sehingga yang menyatakan adanya hubungan pengakibatan dan berfungsi
menghubungkan klausa utama Mempertahankan kesertaan ber-KB dan klausa subordinatif
tidak terjadi drop out dilakukan dengan pembinaan rutin melaui kelompok-kelompok
kegiatan yang ada di masyarakat.

Sepanjang peluang bisnis di era postmodern ini tidak lagi dibangun dari kedekatan pada
akses kekuasaan dan nepotisme, maka peluang generasi Z untuk maju niscaya akan
lebih terbuka (222/160318/OTPGZ/KR).
Data nomor 222 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
16 Maret 2018 dengan judul „Orang Terkaya dan Peluang Generasi Z‟, berkohesi gramatikal
konjungsi subordinatif hubungan pengakibatan. Hal itu dibuktikan dengan adanya
konjungsi maka yang menyatakan adanya hubungan pengakibatan dan berfungsi
menghubungkan klausa utama Sepanjang peluang bisnis di era postmodern ini tidak lagi
dibangun dari kedekatan pada akses kekuasaan dan nepotisme dan klausa subordinatif
peluang generasi Z untuk maju niscaya akan lebih terbuka.

Mental kaya perlu ditumbuhkan dalam diri masyarakat miskin sehingga ada
kemauan untuk naik tingkat (231/190318/AKTTM/KR).
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Data nomor 231 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
19 Maret 2018 dengan judul „Agar Kemiskinan Tidak Terus Meningkat‟, berkohesi
gramatikal konjungsi subordinatif hubungan pengakibatan. Hal itu dibuktikan dengan
adanya konjungsi sehingga yang menyatakan adanya hubungan pengakibatan dan berfungsi
menghubungkan klausa utama Mental kaya perlu ditumbuhkan dalam diri masyarakat miskin
dan klausa subordinatif ada kemauan untuk naik tingkat.

Masalah
kerapdikutip
ditemui
merasa
dirinya
miskin Rakyat
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Data
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rubrik masyarakat
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19menuntut
Maret 2018
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Tidak(233/190318/AKTTM/KR).
Terus Meningkat‟, berkohesi
untukdengan
menjadijudul
sasaran
program
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gramatikal konjungsi subordinatif hubungan pengakibatan. Hal itu dibuktikan dengan
adanya konjungsi sehingga yang menyatakan adanya hubungan pengakibatan dan berfungsi
menghubungkan klausa utama Masalah yang kerap ditemui adalah masyarakat merasa
dirinya miskin dan klausa subordinatif menuntut untuk menjadi sasaran program pemerintah.
Paras down syndrome secara homogen sangat mirip satu sama lain sehingga disebut
juga manusia kembar seribu wajah (252/210318/AMSW/KR).
Data nomor 252 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
21 Maret 2018 dengan judul „Amanah Manusia Seribu Wajah‟, berkohesi gramatikal
konjungsi subordinatif hubungan pengakibatan. Hal itu dibuktikan dengan adanya
konjungsi sehingga yang menyatakan adanya hubungan pengakibatan dan berfungsi
menghubungkan klausa utama Paras down syndrome secara homogen sangat mirip satu
sama lain dan klausa subordinatif disebut juga manusia kembar seribu wajah.

Sekali BPIP, menampilkan diri seperti „lembaga pemerintah pada umumnya‟,
maka akan terjadi demoralisasi di lingkup internal dan deekspektasi di lingkup
eksternal (266/220318/DUKB/KR).
Data nomor 266 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
22 Maret 2018 dengan judul „Dari UKPPIP Ke BPIP‟, berkohesi gramatikal konjungsi
subordinatif hubungan pengakibatan. Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi maka
yang menyatakan adanya hubungan pengakibatan dan berfungsi menghubungkan klausa
utama Sekali BPIP, menampilkan diri seperti „lembaga pemerintah pada umumnya‟ dan
klausa subordinatif akan terjadi demoralisasi di lingkup internal dan deekspektasi di lingkup
eksternal.

Menilik pentingnya hasil UN siswa, maka diperlukan keseriusan satuan pendidikan
dalam mengelola kegiatan tersebut (282/230318/MUN/KR).
Data nomor 282 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
23 Maret 2018 dengan judul „Menyambut Ujian Nasional‟, berkohesi gramatikal konjungsi
subordinatif hubungan pengakibatan. Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi maka
yang menyatakan adanya hubungan pengakibatan dan berfungsi menghubungkan klausa
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utama Menilik pentingnya hasil UN siswa dan klausa subordinatif diperlukan keseriusan
satuan pendidikan dalam mengelola kegiatan tersebut.

Supaya perundingan tidak gagal, maka tidak dilakukan di Jakarta atay di Den Haag,
tetapi di Linggarjati. Tempat tersebut berada antara RI (Yogyakarta) dan Belanda
(Jakarta), sehingga Presiden Soekarno diharapkan bisa hadir (297/260318/BPL/KR).

Data nomor 297 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
26 Maret 2018 dengan judul „Belajar dari Perjanjian Linggarjati‟, berkohesi gramatikal
konjungsi subordinatif hubungan pengakibatan. Hal itu dibuktikan dengan adanya
konjungsi sehingga pada kalimat kedua yang menyatakan adanya hubungan pengakibatan
dan berfungsi menghubungkan klausa utama Tempat tersebut berada antara RI (Yogyakarta)
dan Belanda (Jakarta) dan klausa subordinatif Presiden Soekarno diharapkan bisa hadir.

Karena Pemerintah dan Parlemen dari keduabelah pihak sudah setuju, maka pada
tanggal 25 Maret 1947 dengan resmi naskah ditandatangani Komisi Jenderal dan
Delegasi Indonesia di Jakarta (299/260318/BPL/KR).
Data nomor 299 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
26 Maret 2018 dengan judul „Belajar dari Perjanjian Linggarjati‟, berkohesi gramatikal
konjungsi subordinatif hubungan pengakibatan. Hal itu dibuktikan dengan adanya
konjungsi maka yang menyatakan adanya hubungan pengakibatan dan berfungsi
menghubungkan klausa utama Karena Pemerintah dan Parlemen dari keduabelah pihak
sudah setuju dan klausa subordinatif pada tanggal 25 Maret 1947 dengan resmi naskah
ditandatangani Komisi Jenderal dan Delegasi Indonesia di Jakarta.

Hal paling signifikan yang menghilangkan kenangan indah dari memori kita adalah
kuatnya sejarah politik yang direproduksi terus menerus sehingga menguasai atau
mendominasi memori kita (312/270318/HKI/KR).
Data nomor 312 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
27 Maret 2018 dengan judul „Hilangnya Kenangan Indah‟, berkohesi gramatikal konjungsi
subordinatif hubungan pengakibatan. Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi
sehingga yang menyatakan adanya hubungan pengakibatan dan berfungsi menghubungkan
klausa utama Hal paling signifikan yang menghilangkan kenangan indah dari memori kita
adalah kuatnya sejarah politik yang direproduksi terus menerus dan klausa subordinatif
menguasai atau mendominasi memori kita.
h. Hubungan Penjelasan/Pelengkapan

Melihat persyaratan yang diajukan, setiap KPM (dan masyarakat luas) memahami
bahwa bansos yang diberikan bukan sekedar alat pemanja keluarga prasejahtera
(26/030318/HAKKP/KR).
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Data nomor 26 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 3
Maret 2018 dengan judul „Harapan Akan Kemandirian Keluarga Prasejahtera‟, berkohesi
gramatikal konjungsi subordinatif hubungan penjelasan/pelengkapan. Hal itu dibuktikan
Selama
ini, ada
sebagian
masyarajat
yang berpendapat
bahwa penjelasan/pelengkapan
bansos yang diberikan
dengan
adanya
konjungsi
bahwa
yang menyatakan
adanya hubungan
dan
berfungsi
utama Melihatdalam
persyaratan
diajukan, setiap KPM
hanya
akan menghubungkan
membuat KPM klausa
bermalas-malasan
bekerjayang
(28/030318/HAKKP/KR).
(dan masyarakat luas) memahami dan klausa subordinatif bansos yang diberikan bukan
sekedar alat pemanja keluarga prasejahtera.

Data nomor 28 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 3
Maret 2018 dengan judul „Harapan Akan Kemandirian Keluarga Prasejahtera‟, berkohesi
gramatikal konjungsi subordinatif hubungan penjelasan/pelengkapan. Hal itu dibuktikan
dengan adanya konjungsi bahwa yang menyatakan adanya hubungan penjelasan/pelengkapan
dan berfungsi menghubungkan klausa utama Selama ini, ada sebagian masyarajat yang
berpendapat dan klausa subordinatif bansos yang diberikan hanya akan membuat KPM
bermalas-malasan dalam bekerja.

Banyak dari kita justru menganggap bahwa PKH merupakan program bagi-bagi
bantuan yang tidak memikirkan kemandirian keluarga KPM. Hal inilah yang
menjadikan PKH menjadi rebutan oleh mayoritas rakyat Indonesia dan dianggap sebagai
penghamburan uang negara (32/030318/HAKKP/KR).
Data nomor 32 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 3
Maret 2018 dengan judul „Harapan Akan Kemandirian Keluarga Prasejahtera‟, berkohesi
gramatikal konjungsi subordinatif hubungan penjelasan/pelengkapan. Hal itu dibuktikan
dengan adanya konjungsi bahwa pada kalimat pertama yang menyatakan adanya hubungan
penjelasan/pelengkapan dan berfungsi menghubungkan klausa utama Banyak dari kita justru
menganggap dan klausa subordinatif PKH merupakan program bagi-bagi bantuan yang
tidak memikirkan kemandirian keluarga KPM.

Dalam Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (1993)
didefinisikan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah suatu tindakan kekerasan
berbasis jender yang mengakibatkan atau bisa mengakibatkan bahaya, penderitaan
fisik, seksual atau mental perempuan. Termasuk ancaman tindakan sejenis, pemaksaan
atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik di ranah publik maupun
kehidupan pribadi (50/060318/KAPP/KR).
Data nomor 50 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 6
Maret 2018 dengan judul „Kampanye Anti-kekerasan Perempuan dalam Pilkada‟, berkohesi
gramatikal konjungsi subordinatif hubungan penjelasan/pelengkapan. Hal itu dibuktikan
dengan adanya konjungsi bahwa yang menyatakan adanya hubungan penjelasan/pelengkapan
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dan berfungsi menghubungkan klausa utama Dalam Deklarasi tentang Penghapusan
Kekerasan terhadap Perempuan (1993) didefinisikan dan klausa subordinatif kekerasan
terhadap perempuan adalah suatu tindakan kekerasan berbasis jender yang mengakibatkan
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(101/090318/GLD/KR).
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Data nomor 101 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
9 Maret 2018 dengan judul „Gerakan Literasi Digital‟, berkohesi gramatikal konjungsi
subordinatif hubungan penjelasan/pelengkapan. Hal itu dibuktikan dengan adanya
konjungsi bahwa pada kalimat pertama yang menyatakan adanya hubungan
penjelasan/pelengkapan dan berfungsi menghubungkan klausa utama UUK 2012
menandaskan dan klausa subordinatif salah satu tujuan Keistimewaan DIY adalah untuk
“melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan
mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa”.

Data beberapa tahun menunjukan bahwa penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi
negeri banyak didominasi lulusan dari sekolah tertentu (125/100318/ZMBS/KR).
Data nomor 125 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
10 Maret 2018 dengan judul „Zonasi dan Motivasi Belajar Siswa‟, berkohesi gramatikal
konjungsi subordinatif hubungan penjelasan/pelengkapan. Hal itu dibuktikan dengan
adanya konjungsi bahwa yang menyatakan adanya hubungan penjelasan/pelengkapan dan
berfungsi menghubungkan klausa utama Data beberapa tahun menunjukan dan klausa
subordinatif penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi negeri banyak didominasi
lulusan dari sekolah tertentu.

Banyak pengamat politik menegarai bahwa hasil Pilkada 2018 ini akan memberikan
gambaran kekuatan partai-partai politik dalam Pemilu 2019. Hal ini memang wajar,
karena Pilkada 2018 berdekatan waktu pelaksanaannya dengan Pemilu serentak 2019
(149/130318/CKDTK/KR).
Data nomor 149 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
13 Maret 2018 dengan judul „Calon Kepala Daerah (Terangka) Korupsi‟, berkohesi
gramatikal konjungsi subordinatif hubungan penjelasan/pelengkapan. Hal itu dibuktikan
dengan adanya konjungsi bahwa pada kalimat pertama yang menyatakan adanya hubungan
penjelasan/pelengkapan dan berfungsi menghubungkan klausa utama Banyak pengamat
politik menegarai dan klausa subordinatif hasil Pilkada 2018 ini akan memberikan gambaran
kekuatan partai-partai politik dalam Pemilu 2019.
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Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses politik, masyarakat pemilih juga perlu
ditumbuhkan kesadarannya, bahwa praktik politik uang hanya akan menghasilkan
politik biaya tinggi sekaligus menghasilkan pemimpin yang korup
Data nomor 155 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
(155/130318/CKDTK/KR).
13 Maret 2018 dengan judul „Calon Kepala Daerah (Terangka) Korupsi‟, berkohesi
gramatikal konjungsi subordinatif hubungan penjelasan/pelengkapan. Hal itu dibuktikan
dengan adanya konjungsi bahwa yang menyatakan adanya hubungan penjelasan/pelengkapan
dan berfungsi menghubungkan klausa utama Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari
proses politik, masyarakat pemilih juga perlu ditumbuhkan kesadarannya dan klausa
subordinatif praktik politik uang hanya akan menghasilkan politik biaya tinggi sekaligus
menghasilkan pemimpin yang korup.

Isi berita menceritakan Paguyuban Dukuh (Pandu) dan sejumlah warga tidak mampu
melakukan aksi damai ke Pemkab Bantul. Mereka menyampaikan aspirasi bahwa
pemberian bantuan beras sejahtera dan Program Keluarga Harapan (PKH) dinilai
tidak tepat sasaran (223/190318/AKTTM/KR).
Data nomor 223 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
19 Maret 2018 dengan judul „Agar Kemiskinan Tidak Terus Meningkat‟, berkohesi
gramatikal konjungsi subordinatif hubungan penjelasan/pelengkapan. Hal itu dibuktikan
dengan adanya konjungsi bahwa pada kalimat kedua yang menyatakan adanya hubungan
penjelasan/pelengkapan dan berfungsi menghubungkan klausa utama Mereka menyampaikan
aspirasi dan klausa subordinatif pemberian bantuan beras sejahtera dan Program Keluarga
Harapan (PKH) dinilai tidak tepat sasaran.

Gregory Jordan, dalam tulisan The Cause of Poverty: Cultural vs Structural. Can
There Be a Synthesis?, menjelaskan bahwa mazhab kemiskinan kultural
berpendapat bahwa kemiskinan disebakan perilaku individu yang membuat
mereka kekurangan secara ekonomi (228/190318/AKTTM/KR).
Data nomor 228 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
19 Maret 2018 dengan judul „Agar Kemiskinan Tidak Terus Meningkat‟, berkohesi
gramatikal konjungsi subordinatif hubungan penjelasan/pelengkapan. Hal itu dibuktikan
dengan adanya konjungsi bahwa pada kalimat kedua yang menyatakan adanya hubungan
penjelasan/pelengkapan dan berfungsi menghubungkan klausa utama Can There Be a
Synthesis? menjelaskan bahwa mazhab kemiskinan kultural dan klausa subordinatif
kemiskinan disebakan perilaku individu yang membuat mereka kekurangan secara ekonomi.

Tanpa bermaksud menegaskan pentingnya perumusan kebijakan yang baik untuk
menekan tingkat kemiskinan, penulis meyakini bahwa faktor signifikan untuk
menekan tingkat kemiskinan berasal dari masing-masing individu (baca:
masyarakat miskin) (230/190318/AKTTM/KR).
Data nomor 230 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
19 Maret 2018 dengan judul „Agar Kemiskinan Tidak Terus Meningkat‟, berkohesi
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gramatikal konjungsi subordinatif hubungan penjelasan/pelengkapan. Hal itu dibuktikan
dengan adanya konjungsi bahwa yang menyatakan adanya hubungan penjelasan/pelengkapan
dan berfungsi menghubungkan klausa utama Tanpa bermaksud menegaskan pentingnya
perumusan kebijakan yang baik untuk menekan tingkat kemiskinan, penulis meyakini dan
Perolehan
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atlet tunagrahita-down
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menekan
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individu
(baca:
masyarakat
miskin).
Olympics Special World Games di Athena Yunani maupun di Los Angels Amerika

Serikat pada tahun 2015 adalah bukti nyata bahwa prestasi itu adil bagi siapa saja yang
mau bekerja keras (258/210318/AMSW/KR).

Data nomor 258 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
21 Maret 2018 dengan judul „Amanat Manusia Seribu Wajah‟, berkohesi gramatikal
konjungsi subordinatif hubungan penjelasan/pelengkapan. Hal itu dibuktikan dengan
adanya konjungsi bahwa yang menyatakan adanya hubungan penjelasan/pelengkapan dan
berfungsi menghubungkan klausa utama Perolehan 19 medali emas oleh para atlet
tunagrahita-down syndrome pada ajang Olympics Special World Games di Athena Yunani
maupun di Los Angels Amerika Serikat pada tahun 2015 adalah bukti nyata dan klausa
subordinatif prestasi itu adil bagi siapa saja yang mau bekerja keras.

Akibatnya, plastik ada di mana-mana dan memberi „peringatan‟ kepada umat manusia
bahwa plastik berpotensi menjadi ancaman bagi kehidupan (272/230318/LLP/KR).
Data nomor 272 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
23 Maret 2018 dengan judul „Lautku, Lautan Plastik?‟, berkohesi gramatikal konjungsi
subordinatif hubungan penjelasan/pelengkapan. Hal itu dibuktikan dengan adanya
konjungsi bahwa yang menyatakan adanya hubungan penjelasan/pelengkapan dan berfungsi
menghubungkan klausa utama Akibatnya, plastik ada di mana-mana dan memberi
„peringatan‟ kepada umat manusia dan klausa subordinatif plastik berpotensi menjadi
ancaman bagi kehidupan.

Di dalam Arah Dasar dan Rencana Induk Keuskupan Agung Semarang atau Ardas dan
RIKAS, ditegaskan bahwa umat Katholik di Jawa Tengah khususnya dan di Indonesia
pada umumnya, didorong untuk mewujudkan peradaban kasih (318/290318/MPK/KR).
Data nomor 318 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
29 Maret 2018 dengan judul „Mewujud-nyatakan Peradaban Kasih‟, berkohesi gramatikal
konjungsi subordinatif hubungan penjelasan/pelengkapan. Hal itu dibuktikan dengan
adanya konjungsi bahwa yang menyatakan adanya hubungan penjelasan/pelengkapan dan
berfungsi menghubungkan klausa utama Di dalam Arah Dasar dan Rencana Induk
Keuskupan Agung Semarang atau Ardas dan RIKAS dan klausa subordinatif umat Katholik di
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Jawa Tengah khususnya dan di Indonesia pada umumnya, didorong untuk mewujudkan
peradaban kasih.
i. Hubungan Cara

Saatnya sekarang karya dan kegiatan seni budaya Yogya dikembangkan dengan
berbasis digital, diarahkan untuk memberikan energi bagi upaya literasi digital
(107/090318/GLD/KR).
Data nomor 107 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
9 Maret 2018 dengan judul „Gerakan Literasi Digital‟, berkohesi gramatikal konjungsi
subordinatif hubungan cara. Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi dengan yang
menyatakan adanya hubungan cara dan berfungsi menghubungkan klausa utama diarahkan
untuk memberikan energi bagi upaya literasi digital dan klausa subordinatif berbasis digital.

Dengan topangan pilar ekonomi kelautan yang kokoh, negeri ini akan kembali bangkit dan
Berjaya sebagaimana kerajaan-kerajaan pesisir kita dahulu. Sehingga kita mampu menjadi
bangsa bahari yang maju dan sekaligus poros maritime dunia (200/150318/IPMD/KR).
Data nomor 200 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
15 Maret 2018 dengan judul „Indonesia dan Poros Maritim Dunia‟, berkohesi gramatikal
konjungsi subordinatif hubungan cara. Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi
dengan pada kalimat pertama yang menyatakan adanya hubungan cara dan berfungsi
menghubungkan klausa utama negeri ini akan kembali bangkit dan Berjaya sebagaimana
kerajaan-kerajaan pesisir kita dahulu dan klausa subordinatif topangan pilar ekonomi
kelautan yang kokoh

Untuk mengatasi, perlu dicermati apa yang menjadi penyebab kemiskinan. Dengan
mengetahui akar masalahnya, akan didapatkan solusi jitu untuk menanggulanginya.
Secara umum, ada dua jenis kemiskinan yaitu kemiskinan struktural dan kemiskinan
kultural (227/190318/AKTTM/KR).

Data nomor 227 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
19 Maret 2018 dengan judul „Agar Kemiskinan Tidak Terus Meningkat‟, berkohesi
gramatikal konjungsi subordinatif hubungan cara. Hal itu dibuktikan dengan adanya
konjungsi dengan pada kalimat kedua yang menyatakan adanya hubungan cara dan berfungsi
menghubungkan klausa utama akan didapatkan solusi jitu untuk menanggulanginya dan
klausa subordinatif mengetahui akar masalahnya.

Langkah terpenting, setelah zonasi objek wisata selesai ditentukan. Episode
berikutnya merawat dan memelihara objek wisata malam berbasis budaya sesuai
peruntukannya dengan mengedepankan aspek handarbeni dan nguri-uri asset objek
wisata beserta lingkungan sekitarnya (247/210318/WMBB/KR).
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Data nomor 247 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
21 Maret 2018 dengan judul „Wisata Malam Berbasis Budaya‟, berkohesi gramatikal
konjungsi subordinatif hubungan cara. Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi
dengan pada kalimat kedua yang menyatakan adanya hubungan cara dan berfungsi
menghubungkan klausa utama Episode berikutnya merawat dan memelihara objek wisata
malam berbasis budaya sesuai peruntukannya dan klausa subordinatif mengedepankan aspek
handarbeni dan nguri-uri asset objek wisata beserta lingkungan sekitarnya.
3. Konjungsi Korelatif

Misal jika sebuah perusahaan pengembang minta izin untuk membangun perumahan,
maka mereka diwajibkan membangun pula sarana jalan dan sarana sosial yang lengkap
di sekitar perumahan (17/020318/YBT/KR).
Data nomor 17 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 2
Maret 2018 dengan judul „Yogya Bebas Transportasi‟, berkohesi gramatikal konjungsi
korelatif. Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi jika pada klausa pertama dan maka
pada klausa kedua. Konstruksi “jika – maka” meskipun menunjukkan hubungan kekohesifan,
secara gramatikal tidak benar. Klausa di belakang “jika” dan “maka” adalah klausa anak.
Kesalahan kalimat tersebut adalah bahwa dalam satu kalimat majemuk, di samping ada anak
kalimat, harus ada induk kalimat. Oleh karena itu, kalimat “Jika sebuah perusahaan
pengembang minta izin untuk membangun perumahan, maka mereka diwajibkan membangun
pula sarana jalan dan sarana sosial yang lengkap di sekitar perumahan” seharusnya
strukturnya menjadi “Jika sebuah sebuah perusahaan pengembang minta izin untuk
membangun perumahan, mereka diwajibkan membangun pula sarana jalan dan sarana
sosial yang lengkap”.

Kajian dari Tumewu (1997) menunjukkan jika para pengembang menyediakan
minimum 40% dari lahan pengembangan untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum, dan
20% untuk jaringan jalan, maka dalam praktiknya tidak ada kemacetan lalu lintas di
sekitarnya dan kelancaran ke luar perumahan akan baik (18/020318/YBT/KR).

Data nomor 18 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 2
Maret 2018 dengan judul „Yogya Bebas Transportasi‟, berkohesi gramatikal konjungsi
korelatif. Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi jika pada klausa pertama dan maka
pada klausa kedua. Namun, data nomor 18 tersebut memiliki kesalahan yang sama dengan
data nomor 17 yang secara gramatikal penggunaan konjungsi korelatif tersebut tidak benar.

Jika jalan ibarat urat nadi, maka kemacetan akan membikin Yogya sakit „stroke‟
(24/020318/YBT/KR).
Data nomor 24 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 2
Maret 2018 dengan judul „Yogya Bebas Transportasi‟, berkohesi gramatikal konjungsi

Apabila ketidakkomitmenan ini berlanjut hingga tiga tahap (baca: tiga kali tiga bulan)
secara berturut-turut, maka KPM tersebut akan dicabut kepersertaannya di PKH
(27/030318/HAKKP/KR).
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korelatif. Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi jika pada klausa pertama dan maka
pada klausa kedua. Namun, data nomor 24 tersebut memiliki kesalahan yang sama dengan
data nomor 17 yang secara gramatikal penggunaan konjungsi korelatif tersebut tidak benar.
Data nomor 27 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 3
Maret 2018 dengan judul „Harapan Akan Kemandirian Keluarga Prasejahtera‟, berkohesi
gramatikal konjungsi korelatif. Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi apabila pada
klausa pertama dan maka pada klausa kedua. Namun, data nomor 27 tersebut memiliki
kesalahan yang sama dengan data nomor 17 yang secara gramatikal penggunaan konjungsi
korelatif tersebut tidak benar.

Program layanan sosial dasar di desa jika benar direncanakan dengan landasan kebutuhan
masyarakat dan didukung anggaran yang mencukupi maka akan mencegah berulangnya
kasus gizi buruk, angka putus sekolah, angka kematian ibu melahirkan, angka kematian
balita, dan yang sering menimpa masyarakat desa (45/050318/DALSD/KR).
Data nomor 45 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 5
Maret 2018 dengan judul „Desa dan Akuntabilitas Layanan Sosial Dasar‟, berkohesi
gramatikal konjungsi korelatif. Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi jika pada klausa
pertama dan maka pada klausa kedua. Namun, data nomor 45 tersebut memiliki kesalahan
yang sama dengan data nomor 17 yang secara gramatikal penggunaan konjungsi korelatif
tersebut tidak benar.

Memperbaiki sistem dan tatanan politik butuh keberanian dan ketekunan dari lite
politik dan masyarakat. Jika itu tidak dilakukan maka semuanya hanyalah seperti
uap yang terhempas bersama angin (66/060318/RPBR/KR).
Data nomor 66 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 6
Maret 2018 dengan judul „Rindu Pemimpin Berwatak Rajawali‟, berkohesi gramatikal
konjungsi korelatif. Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi korelatif pada kalimat
kedua. konjungsi jika pada klausa pertama dan maka pada klausa kedua. Namun, data nomor
66 tersebut memiliki kesalahan yang sama dengan data nomor 17 yang secara gramatikal
penggunaan konjungsi korelatif tersebut tidak benar.

Berbagai pihak yang membiarkan anak-anak yang belum layak, baik secara umur
maupun hukum, berkendara motor di jalanan itu bisa termasuk tidak
bertanggungjawab (77/070316/MAJ/KR).
Data nomor 77 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 7
Maret 2018 dengan judul „Melindungi Anak-anak di Jalanan‟, berkohesi gramatikal
konjungsi korelatif. Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi baik dan maupun yang
disisipkan pada klausa kedua.
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Menurut peneliti LIPI Wasisto Jati, medsos telah merosot menjadi alat eksklusi
sosial
hegemonik
baik opini
di surat
dunia
maya
nyata 9
Data
nomoryang
97 yang
dikutip dari rubrik
kabar
Harianmaupun
Kedaulatan dunia
Rakyat tanggal
(97/090318/GLD/KR).
Maret
2018 dengan judul „Gerakan Literasi Digital‟, berkohesi gramatikal konjungsi
korelatif. Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi baik dan maupun yang disisipkan
pada klausa kedua.

Lantas apa kontribusi Keistimewaan DIY bagi gerakan nasional literasi digital?
Jika salah satu fokus dari gerakan itu adalah upaya memproduksi dan
mendistribusi konten positif maka budaya Yogya merupakan sumber daya pesan
positif yang terbarukan (100/090318/GLD/KR).
Data nomor 100 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
9 Maret 2018 dengan judul „Gerakan Literasi Digital‟, berkohesi gramatikal konjungsi
korelatif. Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi korelatif pada kalimat kedua.
Konjungsi jika pada klausa pertama dan maka pada klausa kedua. Namun, data nomor 18
tersebut memiliki kesalahan yang sama dengan data nomor 100 yang secara gramatikal
penggunaan konjungsi korelatif tersebut tidak benar.

Rencana penetapan luas zonasi ini telah disosialisasikan ke SMP. Pengaruh
sosialisasi ini sangat besar baik untuk siswa kelas 9 maupun orangtua siswa
(126/100318/ZMBS/KR).
Data nomor 126 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
10 Maret 2018 dengan judul „Zonasi dan Motivasi Belajar Siswa‟, berkohesi gramatikal
konjungsi korelatif. Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi baik dan maupun yang
disisipkan pada kalimat kedua.

Para pembuat kebijakan harus memikrikan dengan sungguh-sungguh, penataan
regulasi yang memungkinkan praktik-praktik buruk candidacy buying dan money
politic bisa ditekan serendah mungkin. Jika kita menginginkan kualitas demokrasi
yang baik, dan menghindari pendangkalan demokrasi, maka harus mulai dipikirkan
pengaturan mekanisme rekrutmen politik yang sehat dan demokratis. Serta
memperhatikan meritokrasi (154/130318/CKDTK/KR).
Data nomor 154 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
13 Maret 2018 dengan judul „Calon Kepala Daerah (Tersangka) Korupsi‟, berkohesi
gramatikal konjungsi korelatif. Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi korelatif pada
kalimat kedua. Konjungsi jika pada klausa pertama dan maka pada klausa kedua. Namun,
data nomor 154 tersebut memiliki kesalahan yang sama dengan data nomor 17 yang secara
gramatikal penggunaan konjungsi korelatif tersebut tidak benar.

Selama ini pemerintah terus berupaya agar Indonesia bisa menjadi poros maritime
dunia. Hal itu ditunjukkan baik terkait kebijakan dalam negeri maupun luar negeri
(190/150318/IPMD/KR).
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Data nomor 190 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
15 Maret 2018 dengan judul „Indonesia dan Poros Maritim Dunia‟, berkohesi gramatikal
konjungsi korelatif. Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi baik dan maupun yang
disisipkan pada kalimat kedua.

Dari orang miskin menjadi orang kaya. Jika mental kaya tidak dimiliki, maka
beragam bantuan yang digelontorkan tidak akan berhasil (232/190318/AKTTM/KR).
Data nomor 232 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
19 Maret 2018 dengan judul „Agar Kemiskinan Tidak Terus Meningkat‟, berkohesi
gramatikal konjungsi korelatif. Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi korelatif pada
kalimat kedua. Konjungsi jika pada klausa pertama dan maka pada klausa kedua. Namun,
data nomor 232 tersebut memiliki kesalahan yang sama dengan data nomor 17 yang secara
gramatikal penggunaan konjungsi korelatif tersebut tidak benar.

Mengembalikan air ke sistem alaminya, baik itu air permukaan maupun air tanah,
mengarahkan pengelolaan air yang dilakukan oleh masyarakat dan swasta
(243/200318/KKKAKA/KR).
Data nomor 243 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
20 Maret 2018 dengan judul „Kolaborasi Konservasi Kunci Atasi Krisis Air‟, berkohesi
gramatikal konjungsi korelatif. Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi baik dan
maupun yang disisipkan pada klausa kedua.

Dalam situasi demikian, implementasi program-program Badan, baik dari sisi
birokrasi program maupun substansi program PIP, harus menjadi antithesis bagi
fenomena umum abuse dalam pelaksanaan kerja-kerja pemerintahan
(265/220318/DUKB/KR).
Data nomor 265 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
22 Maret 2018 dengan judul „Dari UKPPIP Ke BPIP‟, berkohesi gramatikal konjungsi
korelatif. Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi baik dan maupun yang disisipkan
pada klausa kedua.

Penguasa/pemerintah, seringkali berada dalam pusaran „calo‟ kapitalisme inti, baik
untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan
(316/280318/ISTB/KR).
Data nomor 316 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
28 Maret 2018 dengan judul „Indonesia Semoga Tidak Bubar‟, berkohesi gramatikal
konjungsi korelatif. Hal itu dibuktikan dengan adanya konjungsi baik dan maupun yang
disisipkan pada klausa kedua.
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Dari 16 data penanda konjungsi korelatif, hanya ada 8 data yang penggunaannya tepat secara
gramatikal. Bahwa konjungsi korelatif digunakan untuk menghubungkan frasa maupun
klausa dalam sebuah kalimat majemuk setara, sehingga kata setelah konjungsi korelatif
biasanya berupa anak kalimat atau klausa anak.
4. Konjungsi Antarkalimat

Penyebarluasan berita-berita dan isu-isu politik-ekonomi yang sering dipertaukan
dengan isu agama dalam banyak kasus telah menimbulkan rasa saling tidak percaya
antarmasyarakat. Bahkan memiliki potensi konflik antarkelompok sosial
(11/010318/MKMP/KR).
Data nomor 11 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 1
Maret 2018 dengan judul „Momentum Kebangkitan Media Publik‟, berkohesi gramatikal
konjungsi antarkalimat. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata bahkan pada awal kalimat
kedua yang berfungsi menghubungkan antara kalimat pertama dan kedua.

Dalam konteks Indonesia, media penyiaran publik seperti TVRI dan RRI telah secara
historis telah memainkan peran yang sangat penting sejak tahap awal modernisasi
pembangunan nasional. Selain dimanfaatkan untuk mempromosikan spirit kebangsaan
dan persatuan juga dimanfaatkan untuk menyebarkan berbagai pesan-pesan
pembangunan nasional (12/010318/MKMP/KR).
Data nomor 12 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 1
Maret 2018 dengan judul „Momentum Kebangkitan Media Publik‟, berkohesi gramatikal
konjungsi antarkalimat. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata selain pada awal kalimat
kedua yang berfungsi menghubungkan antara kalimat pertama dan kedua.

Mengingat sistem zonasi yang sebenarnya ditujukan untuk menjadi solusi bagi pemerataan
pendidikan tidak justru menjadi masalah bagi pengembangan diri peserta didik berprestasi.
Bahkan menteri pendidikan telah menyampaikan pada tahun lalu bahwa sistem zonasi akan
dibarengi dengan pemerataan fasilitas pendidikan dengan mengutamakan sekolah-sekolah
yang benar-benar kekurangan fasilitas (39/050318/MSZ/KR).
Data nomor 39 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 5
Maret 2018 dengan judul „Mencari Solusi untuk Zonasi‟, berkohesi gramatikal konjungsi
antarkalimat. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata bahkan pada awal kalimat kedua yang
berfungsi menghubungkan antara kalimat pertama dan kedua.

Permasalahan gizi buruk dan putus sekolah (drop out) yang dialami keluarga miskin di
pedesaan bukan semata-mata tanggung-jawab Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
Namun juga menjadi tanggung jawab desa (baca: pemerintah desa) yang kurun 3 (tiga) tahun
terakhir mendapatkan kucuran dana desa ratusan juta rupiah (42/050318/DALSD/KR).
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Data nomor 42 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 5
Maret 2018 dengan judul „Desa dan Akuntabilitas Layanan Sosial Dasar‟, berkohesi
gramatikal konjungsi antarkalimat. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata namun pada
awal kalimat kedua yang berfungsi menghubungkan antara kalimat pertama dan kedua.

Pemerintah RI bersama ASEAN telah ikut menandatangani deklarasi dan
mempersiapkan perangkat hukum serta kebijakannya. Tetapi pelaksanaan yang lambat
tetap membuat perempuan rentan dengan kekerasan (51/060318/KAPP/KR).
Data nomor 51 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 6
Maret 2018 dengan judul „Kampanye Anti-kekerasan Perempuan dalam Pilkada‟, berkohesi
gramatikal konjungsi antarkalimat. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata tetapi pada awal
kalimat kedua yang berfungsi menghubungkan antara kalimat pertama dan kedua.

Kita semua menginginkan Indonesia bebas dari kekerasan terhadap perempuan. Sehingga wajar,
bila semua pihak juga menunggu semaraknya kampanye anti-kekerasan terhadap perempuan
dalam pilkada ini di seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Tengah. Bahkan ada harapan
kampanye akan terus digemakan, sekalipun pilkada sudah berlalu (54/060318/KAPP/KR).
Data nomor 54 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 6
Maret 2018 dengan judul „Kampanye Anti-kekerasan Perempuan dalam Pilkada‟, berkohesi
gramatikal konjungsi antarkalimat. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata bahkan pada
awal kalimat ketiga yang berfungsi menghubungkan antara kalimat kedua dan ketiga.

Dalam analisisnya banyak disampaikan tentang lemahnya mentalitas para calon
penguasa menjelang pilkada karena persoalan fulus. Ada kelakar berbunyi ada fulus
semua mulus. Bahkan penulis sampai menyalahkan setan karena telah menjerumuskan
Adam dan Hawa oleh sebab memakan buah khuldi (buah keabadian) sehingga mereka
dikeluarkan dari sorga (56/060318/RPBR/KR).
Data nomor 56 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 6
Maret 2018 dengan judul „Rindu Pemimpin Berwatak Rajawali‟, berkohesi gramatikal
konjungsi antarkalimat. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata bahkan pada awal kalimat
ketiga yang berfungsi menghubungkan antara kalimat kedua dan ketiga.

Jika di jalanan polisi aktif mendisiplinkan pengendara tanpa SIM, memang awalnya
akan „menggoncangkan‟ suasana keberangkatan sekolah pagi hari, misalnya terlambat
sekolah. Akan tetapi, pembudayaan tertib hukum akan berangsur meningkat
(73/070318/MAJ/KR).
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Data nomor 73 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 7
Maret 2018 dengan judul „Melindungi Anak-anak di Jalanan‟, berkohesi gramatikal
konjungsi antarkalimat. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata akan tetapi pada awal
kalimat kedua yang berfungsi menghubungkan antara kalimat pertama dan kedua.

Media sosial yang pada awalnya berkontribusi positif membangin intensitas interaksi
sosial ternyata belakangan mengalami degenerasi. Bahkan medsos menjadi alat
penyebaran konten-konten politis yang destruktif (96/090318/GLD/KR).
Data nomor 96 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 9
Maret 2018 dengan judul „Gerakan Literasi Digital‟, berkohesi gramatikal konjungsi
antarkalimat. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata bahkan pada awal kalimat kedua yang
berfungsi menghubungkan antara kalimat pertama dan kedua.

Fantasi kerakyatan adalah segala hal yang muncul ke permukaan atas nama rakyat,
yang eksis adalah rakyat, yang terdominasi dan terhegemoni adalah rakyat. Rakyat
menjadi aktor utama, semua atas nama kepentingan rakyat. Akan tetapi, dibalik itu,
hal terdalam yang sesungguhnya terjadi adalah bekerjanya kapitalisme dalam sifatnya
yang subtil (110/100318/FK/KR).
Data nomor 110 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
10 Maret 2018 dengan judul „Fantasi Kerakyatan‟, berkohesi gramatikal konjungsi
antarkalimat. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata akan tetapi pada awal kalimat ketiga
yang berfungsi menghubungkan antara kalimat kedua dan ketiga.

Kesadaran sinis adalah kita melakukan sesuatu, sebagai missal kita tahu jika membeli
barang mahal (membeli sesuatu di luar fungsi aslinya) itu hanya menguntungkan
pihak pemilik modal. Tetapi kita tetap melakukannya (113/100318/FK/KR).
Data nomor 113 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
10 Maret 2018 dengan judul „Fantasi Kerakyatan‟, berkohesi gramatikal konjungsi
antarkalimat. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata tetapi pada awal kalimat kedua yang
berfungsi menghubungkan antara kalimat pertama dan kedua.

Di balik motif atas nama rakyat, hal terselubungnya adalah ada segelintir elite yang
juga ingin berkuasa. Hal yang disembunyikan, yakni upaya melakukan investasi
modalitas ekonomi, sosial, simbolik, dan kultural (Pierre Bourdieu). Dengan
demikian, hal terdalamnya adalah kapitalisasi kuasa (114/100318/FK/KR).
Data nomor 114 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
10 Maret 2018 dengan judul „Fantasi Kerakyatan‟, berkohesi gramatikal konjungsi
antarkalimat. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata dengan demikian pada awal kalimat
ketiga yang berfungsi menghubungkan antara kalimat kedua dan ketiga.
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Kabar baiknya, tampaknya pemerintah telah bersungguh-sungguh dalam
mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Bahkan memutus mata rantai
kemiskinan melalui program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat dan
perhatian yang lebih terhadap masyarakat marginal (135/120318/KPKP/KR).
Data nomor 135 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
12 Maret 2018 dengan judul „Kebijakan Presiden, Kemiskinan dan Pendidikan‟, berkohesi
gramatikal konjungsi antarkalimat. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata bahkan pada
awal kalimat kedua yang berfungsi menghubungkan antara kalimat pertama dan kedua.

Usulan penambahan nominal PKH dari Presiden Jokowi, semoga merupakan awalan
untuk mampu memutus mata rantai kemiskinan secara total. Meski demikian,
kebutuhan paling mendesak dan penting yang dimiliki oleh keluarga prasejahtera ialah
mental berjuang (146/120318/KPKP/KR).
Data nomor 146 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
12 Maret 2018 dengan judul „Kebijakan Presiden, Kemiskinan dan Pendidikan‟, berkohesi
gramatikal konjungsi antarkalimat. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata meski demikian
pada awal kalimat kedua yang berfungsi menghubungkan antara kalimat pertama dan kedua.

Novel Jawa sejatinya merupakan genre baru karya sastra Jawa. Genre karya sastra
tersebut muncul bersamaan dengan hadirnya sistem pendidikan modern (Barat) di
Indonesia. Sebelum itu, karya sastra Jawa yang ada hanya berupa tembang atau puisi
lama (163/130318/NJMD/KR).
Data nomor 163 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
13 Maret 2018 dengan judul „Novel Jawa Masihkah Dibutuhkan?‟, berkohesi gramatikal
konjungsi antarkalimat. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata sebelum itu pada awal
kalimat ketiga yang berfungsi menghubungkan antara kalimat kedua dan ketiga.

Jalur politik belum pernah menajdi pilihan Muhammadiyah. Namun, jalur politik
yang dipilih bukan mendorong Persyarikatan kepada realitas politik praktis yang
kumuh dan kotor (171/140318/TKMM/KR).
Data nomor 171 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
14 Maret 2018 dengan judul „Transformasi Kader Muda Muhammadiyah‟, berkohesi
gramatikal konjungsi antarkalimat. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata namun pada
awal kalimat kedua yang berfungsi menghubungkan antara kalimat pertama dan kedua.

IMM DIY khususnya perlu berjejaring mendukung cucu Ki Bagus Hadikusumo
berlaga menuju Senayan. Dukungan itu tidak hanya sebagai bukti moral sokongan
kader terhadap perintah Persyarikatan. Namun juga upaya mendorong kader IMM
untuk berkiprah pada bidang politik (174/140318/TKMM/KR).
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Data nomor 174 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
14 Maret 2018 dengan judul „Transformasi Kader Muda Muhammadiyah‟, berkohesi
gramatikal konjungsi antarkalimat. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata namun juga
pada awal kalimat ketiga yang berfungsi menghubungkan antara kalimat kedua dan ketiga.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga Sejahtera merupakan dasar pelaksanaan program KB.
Namun dalam perkembangannya terjadi perubahan menjadi UU Nomor 52 tahun
2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
Mengacu pada perubahan UU tersebut, sebutan program KB berubah menjadi
program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga
(KKBPK) (175/140318/PKKH/KR).
Data nomor 175 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
14 Maret 2018 dengan judul „Program KKBPK dan Kualitas Hidup‟, berkohesi gramatikal
konjungsi antarkalimat. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata namun pada awal kalimat
kedua yang berfungsi menghubungkan antara kalimat pertama dan kedua.

Hasil survei maupun sensus menunjukkan tren kenaikan. Jika LPP hasil Sensus
Penduduk (SP) tahun 2000 di DIY terjadi pertambahan penduduk sebesar 0,72% per
tahun, data SP 2010 naik menjadi 1,04% per tahun. Bahkan hasil ini Survei Penduduk
Antar Sensus (Supas) tahun 2015 terus naik menjadi 1,23% (177/140318/PKKH/KR).
Data nomor 177 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
14 Maret 2018 dengan judul „Program KKBPK dan Kualitas Hidup‟, berkohesi gramatikal
konjungsi antarkalimat. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata bahkan pada awal kalimat
ketiga yang berfungsi menghubungkan antara kalimat kedua dan ketiga.

Berbagai metode kontrasepsi modern disediakan sebagai pilihan seperti IUD, implan,
suntik, pil, kondom, dan Medis Operasi Pria (MOP) serta Medis Operasi Wanita
(MOW) agar dapat memilih sesuai kebutuhannya. Namun tetap diberikan motivasi
untuk menggunakan kontrasepsi modern jangka panjang (179/140318/PKKH/KR).
Data nomor 179 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
14 Maret 2018 dengan judul „Program KKBPK dan Kualitas Hidup‟, berkohesi gramatikal
konjungsi antarkalimat. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata namun pada awal kalimat
kedua yang berfungsi menghubungkan antara kalimat pertama dan kedua.

Proses merekonstruksi masa lalu dalam bentuk film. Tentunya tidak bisa dilepaskan
dari proses metodologi ilmu-ilmu sejarah. Ada tinjauan-tinjauan kritis yang perlu
dilibatkan, pemahaman atas sumber, pemahaman atas pranatan kraton Islam. Bahkan
pranata umum saat kondisi faktual proses sejarah itu terjadi (183/150318/FSAPS/KR).
Data nomor 183 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
15 Maret 2018 dengan judul „Film Sultan Agung dan Peran Sejarawan‟, berkohesi gramatikal
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konjungsi antarkalimat. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata bahkan pada awal kalimat
keempat yang berfungsi menghubungkan antara kalimat ketiga dan keempat.

Sebagai seorang raja, Sultan Agung terikat dengan pranatan tertentu. Bahkan motif
bawahan batik antara seorang raja, pageran, putri raja dan abdi dalem ada tata aturan
tersendiri (184/150318/FSAPS/KR).
Data nomor 184 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
15 Maret 2018 dengan judul „Film Sultan Agung dan Peran Sejarawan‟, berkohesi gramatikal
konjungsi antarkalimat. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata bahkan pada awal kalimat
kedua yang berfungsi menghubungkan antara kalimat pertama dan kedua.

Persoalan ini bagi masyarakat umum tidak terlihat dan tidak mengganggu. Tetapi bagi
akademisi dan mereka yang belajar sejarah, persoalan jiwa zaman menjadi
permasalahan krusial (185/150318/FSAPS/KR).
Data nomor 185 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
15 Maret 2018 dengan judul „Film Sultan Agung dan Peran Sejarawan‟, berkohesi gramatikal
konjungsi antarkalimat. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata tetapi pada awal kalimat
kedua yang berfungsi menghubungkan antara kalimat pertama dan kedua.

Di dalam negeri pemerintah terus menggenjot optimalisasi pemberdayaan potensi
kelautan. Sementara di forum internasional, Indonesia terus aktif di berbagai kancah
kebaharian. Selain itu, Indonesia ikut bergiat mengkampanyekan pentingnya
membangun poros maritime dunia (191/150318/IPMD/KR).
Data nomor 191 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
15 Maret 2018 dengan judul „Indonesia dan Poros Maritim Dunia‟, berkohesi gramatikal
konjungsi antarkalimat. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata selain itu pada awal kalimat
ketiga yang berfungsi menghubungkan antara kalimat kedua dan ketiga.

Indonesia harus mampu memanfaatkan realitas yang ada guna terwujudnya
harapan tersebut. Selaras dengan itu, pemerintah perlu terus mendorong strategi
pembangunan ekonomi berbasis kebaharian (195/150318/IPMD/KR).
Data nomor 195 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
15 Maret 2018 dengan judul „Indonesia dan Poros Maritim Dunia‟, berkohesi gramatikal
konjungsi antarkalimat. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata selaras dengan itu pada
awal kalimat kedua yang berfungsi menghubungkan antara kalimat pertama dan kedua.

Sebagai sesama negara bahari, Indonesia pun mempunyai potensi yang tidak kalah
dibandingkan Norwegia. Bahkan kita mempunyai sumber daya kelautan yang
lebih luas dan beragam (196/150318/IPMD/KR).
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Data nomor 196 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
15 Maret 2018 dengan judul „Indonesia dan Poros Maritim Dunia‟, berkohesi gramatikal
konjungsi antarkalimat. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata bahkan pada awal kalimat
kedua yang berfungsi menghubungkan antara kalimat pertama dan kedua.

Bila potensi ini dimanfaatkan secara optimal, akan dapat menunjang pembangunan
ekonomi nasional secara signifikan. Namun kenyataannya sejak beberapa tahun
terakhir, Indonesia justru dihadapkan pada banyak permasalahan ekonomu. Ini
menjadi tantangan pemerintah kita agar segera memberikan perhatian serius
(198/150318/IPMD/KR).
Data nomor 198 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
15 Maret 2018 dengan judul „Indonesia dan Poros Maritim Dunia‟, berkohesi gramatikal
konjungsi antarkalimat. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata namun pada awal kalimat
kedua yang berfungsi menghubungkan antara kalimat pertama dan kedua.

Menko Polhukum khawatir, penetapan mereka sebagai tersangka merupakan bagian dari
permainan politik untuk menjegal calon tertentu. Dengan demikian diharapkan agar
kasus korupsi yang melibatkan calon yang maju pilkada/pilgub ditunda sampai selesai
pilkada (203/160318/TK/KR).
Data nomor 203 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
16 Maret 2018 dengan judul „Toleransi pada Korupsi‟, berkohesi gramatikal konjungsi
antarkalimat. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata dengan demikian pada awal kalimat
kedua yang berfungsi menghubungkan antara kalimat pertama dan kedua.

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dianggap
solusi tepat untuk memperkokoh moralitas bangsa. Bahkan pengajaran Pancasila di
semua tingkat pendidikan di tanah air dianggap sangat penting untuk segera
diaktualisasikan dalam upaya memperkokoh moralitas bangsa (206/160318/TK/KR).
Data nomor 206 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
16 Maret 2018 dengan judul „Toleransi pada Korupsi‟, berkohesi gramatikal konjungsi
antarkalimat. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata bahkan pada awal kalimat kedua yang
berfungsi menghubungkan antara kalimat pertama dan kedua.

Semua pihak tentu sepakat segera diwujudkan penguatan nilai-nilai Pancasila untuk
memperkuat moralitas bangsa. Demikian pula dengan ide cemerlang agar Pancasila
jangan hanya permainan retorika, tapi harus diaktulisasikan dalam kehidupan
nyata. Dengan demikian diharapkan penegakan hukum di tanah air haruslah
berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (207/160318/TK/KR).
Data nomor 207 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
16 Maret 2018 dengan judul „Toleransi pada Korupsi‟, berkohesi gramatikal konjungsi
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antarkalimat. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata dengan demikian pada awal kalimat
ketiga yang berfungsi menghubungkan antara kalimat kedua dan ketiga.

Apakah ke depan akan ada orang-orang kaya baru yang karena inovasi dan intuisi
bisnis serta kecerdasannya bisa masuk jajaran orang terkaya di dunia atau di
Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan ini, semua tentu tergantung pada kerja
keras dan peluang bisnis yang muncul. Tetapi, yang jelas bagi generasi yang lahir
di era digital seperti sekarang ini, peluang untuk beinovasi dan berkembang
niscaya makin besar (219/160318/OTPGZ/KR).
Data nomor 219 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
16 Maret 2018 dengan judul „Orang Terkaya dan Peluang Generasi Z‟, berkohesi gramatikal
konjungsi antarkalimat. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata tetapi pada awal kalimat
ketiga yang berfungsi menghubungkan antara kalimat kedua dan ketiga.

Ketidakmerataan ini umumnya didasarkan pada jenis kelamin, kelas, atau ras (2002:
18-22). Meskipun begitu, dua model kemiskinan ini tidak terlalu terpisah
(229/190318/AKTTM/KR).
Data nomor 229 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
19 Maret 2018 dengan judul „Agar Kemiskinan Tidak Terus Meningkat‟, berkohesi
gramatikal konjungsi antarkalimat. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata meskipun begitu
pada awal kalimat kedua yang berfungsi menghubungkan antara kalimat pertama dan kedua.

Ketersediaan dan kemudahan akses air bersih merupakan elemen penting dalam
kehidupan. Namun sampai saat ini ketersediaan dan akses terhadap air bersih
menjadi salah satu persoalan pelik yang kita hadapi (234/200318/KKKAKA/KR).
Data nomor 234 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
20 Maret 2018 dengan judul „Kolaborasi Konservasi Kunci Atasi Krisis Air‟, berkohesi
gramatikal konjungsi antarkalimat. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata namun pada
awal kalimat kedua yang berfungsi menghubungkan antara kalimat pertama dan kedua.

Hal yang sama juga dialami kota Yogyakarta. Bahkan sejak awal 2000 sudah
mengalami defisit air dan sampai saat ini masih belum ada gambaran solusi untuk
mensiasati krisis air bersih (235/200318/KKKAKA/KR).
Data nomor 235 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
20 Maret 2018 dengan judul „Kolaborasi Konservasi Kunci Atasi Krisis Air‟, berkohesi
gramatikal konjungsi antarkalimat. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata bahkan pada
awal kalimat kedua yang berfungsi menghubungkan antara kalimat pertama dan kedua.
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Selama ini kita banyak disuguhkan data tentang kelangkaan air, buruknya kualitas
air, distribusi yang tidak merata. Namun masih sangat sedikit informasi kegiatan
atau program perlindungan sumber air baku serta implementasinya dalam berbagai
aspek seperti konversi alam, reboisasi, restorasi, demi menjaga keberlangsungan
sumber daya air kita (236/200318/KKKAKA/KR).
Data nomor 236 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
20 Maret 2018 dengan judul „Kolaborasi Konservasi Kunci Atasi Krisis Air‟, berkohesi
gramatikal konjungsi antarkalimat. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata namun pada
awal kalimat kedua yang berfungsi menghubungkan antara kalimat pertama dan kedua.

Wisata heritage yang terdiri dari bangunan Kraton Nngayogyakarta Hadiningrat dan
Pura Pakualaman lengkap dengan Alun-alun. Dalem Pangeran Jeron Beteng dan
Tamansari. Arsitektur Masjid Agung. Selain itu bangunan heritage peninggalan
Belanda seperti: Gedung Agung, Societet, Kantor Pos, Bank Indonesia, Bank BNI,
dan Tugu Ngejaman. Wisata museum: Beteng Vredeburg, Museum Sonobudoyo,
dan Museum Kereta Kraton Ngayogyakarta (245/210318/WMBB/KR).
Data nomor 245 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
21 Maret 2018 dengan judul „Wisata Malam Berbasis Budaya‟, berkohesi gramatikal
konjungsi antarkalimat. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata selain itu pada awal kalimat
keempat yang berfungsi menghubungkan antara kalimat ketiga dan keempat.

Hal itu memudahkan pelaku pariwisata untuk mengagendakan berbagai atraksi
unggulan di setiap zonasi objek wisata di kota Yohyakarta. Dengan demikian, para
wisatawan akan tersebar ke berbagai objek wisata malam berbasis budaya sesuai
dengan minatnya (246/210318/WMBB/KR).
Data nomor 246 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
21 Maret 2018 dengan judul „Wisata Malam Berbasis Budaya‟, berkohesi gramatikal
konjungsi antarkalimat. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata dengan demikian pada awal
kalimat kedua yang berfungsi menghubungkan antara kalimat pertama dan kedua.

Down syndrome tercipta seizin yang Maha Kuasa. Seperti hari ini, ada siang ada
malam. Demikianlah pasangan dialektik antara manusia berkromosom 46 maupun
47, saling melengkapi mulia adanya (256/210318/AMSW/KR).
Data nomor 256 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
21 Maret 2018 dengan judul „Amanah Manusia Seribu Wajah‟, berkohesi gramatikal
konjungsi antarkalimat. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata demikianlah pada awal
kalimat ketiga yang berfungsi menghubungkan antara kalimat kedua dan ketiga.
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Dasar hukum berupa undang-undang tentu lebih ideal, tapi membutuhkan waktu
relatif panjang. Meskipun dasar hukumnya masih sama dengan landasan yuridis
pembentukan UKP, BPIP tetap memberikan harapan baru bagi sustainabilitas
pelembagaan PIP (262/220318/DUKB/KR).
Data nomor 262 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
22 Maret 2018 dengan judul „Dari UKPPIP Ke BPIP ‟, berkohesi gramatikal konjungsi
antarkalimat. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata meskipun pada awal kalimat kedua
yang berfungsi menghubungkan antara kalimat pertama dan kedua.

Dengan sendirinya kewenangan lembaga yang dipimpin Yudi Latif tersebut akan
mengalami perluasan kewenangan. Sebelumnya an sich sebagai think tank dan tangan
kanan Presiden Jokowi dalam isu pembinaan ideologi ke lembaga setingkat
kementrian yang memiliki kewenangan eksekutif dengan kewenangan jauh lebih besar
dari sebelumnya (263/220318/DUKB/KR).
Data nomor 263 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
22 Maret 2018 dengan judul „Dari UKPPIP Ke BPIP‟, berkohesi gramatikal konjungsi
antarkalimat. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata sebelumnya pada awal kalimat kedua
yang berfungsi menghubungkan antara kalimat pertama dan kedua.

Banyak hal yang harus menjadi agenda utama BPIP dalam rangka pemantapan
aktualisasi fungsi-fungsi Pancasila sebagai ideologi. Namun, Badan baru ini harus
membuat skala prioritas dalam memastikan Pancasila menjadi working ideology,
ideologi yang bekerja dan berfungsi (267/220318/DUKB/KR).
Data nomor 267 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
22 Maret 2018 dengan judul „Dari UKPPIP Ke BPIP ‟, berkohesi gramatikal konjungsi
antarkalimat. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata namun pada awal kalimat kedua yang
berfungsi menghubungkan antara kalimat pertama dan kedua.

Lebih miris lagi, pada 2050 akan lebih banyak limbah plastik daripada jumlah ikan
di laut. Demikian pula timbulnya berbagai dampak dan ancaman akibat limbah
plastik di laut (274/230318/LLP/KR).
Data nomor 274 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
23 Maret 2018 dengan judul „Lautku, Lautan Plastik?‟, berkohesi gramatikal konjungsi
antarkalimat. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata demikian pula pada awal kalimat
kedua yang berfungsi menghubungkan antara kalimat pertama dan kedua.

Plastik tidak mudah dirombak secara hayati (nonbiosegradable). Tetapi plastik
akan hancur akibat proses fisiko-kimia dalam laut. Plastik akan terurai menjadi
mikroplastik (275/230318/LLP/KR).
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Data nomor 275 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
23 Maret 2018 dengan judul „Lautku, Lautan Plastik?‟, berkohesi gramatikal konjungsi
antarkalimat. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata tetapi pada awal kalimat kedua yang
berfungsi menghubungkan antara kalimat pertama dan kedua.

Mikroplastik menjadi „santapan‟ zooplankton, karena dianggap sebagai
fitoplankton. Selanjutnya dari zooplankton, mikroplasik akan masuk dalam rantai
makanan berikutnya yang berujung pada manusia (276/230318/LLP/KR).
Data nomor 276 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
23 Maret 2018 dengan judul „Lautku, Lautan Plastik?‟, berkohesi gramatikal konjungsi
antarkalimat. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata selanjutnya pada awal kalimat kedua
yang berfungsi menghubungkan antara kalimat pertama dan kedua.

Awalnya plastik yang digunakan sebagai pembungkus atau membawa barang
belanjaan dinilai angat menguntungkan, karena murah dan praktis. Namun
pemakaian sekali-pakai menjadi „senjata makan tuan‟ akibat pemakaian yang
meningkat pesat! (278/230318/LLP/KR)
Data nomor 278 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
23 Maret 2018 dengan judul „Lautku, Lautan Plastik?‟, berkohesi gramatikal konjungsi
antarkalimat. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata namun pada awal kalimat kedua yang
berfungsi menghubungkan antara kalimat pertama dan kedua.

Di sisi lain, tidak semudah membalik telapak tangan, membangun budaya tidak
membuang sampah plastik sembarangan atau tidak menggunakan plastik sama
sekali. Demikian pula pemerintah yang sulit menetapkan kebijakan dan
menetapkan sikap politik saat berhadapan dengan plastik (279/230318/LLP/KR).
Data nomor 279 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
23 Maret 2018 dengan judul „Lautku, Lautan Plastik?‟, berkohesi gramatikal konjungsi
antarkalimat. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata demikian pula pada awal kalimat
kedua yang berfungsi menghubungkan antara kalimat pertama dan kedua.

Akhirnya UN hanyalah hajatan yang ngrepoti. UN yang digunakan sebagai syarat
kelulusan memunculkan polemic karena ketakutan banyak siswa tidak lulus.
Sebaliknya, ketika tidak digunakan sebagai syarat kelulusan juga memunculkan
masalah karena siswa menjadi semau gue, toh pasti diluluskan
(284/230318/MUN/KR).

Data nomor 284 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
23 Maret 2018 dengan judul „Menyambut Ujian Nasional‟, berkohesi gramatikal konjungsi
antarkalimat. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata sebaliknya pada awal kalimat
ketigayang berfungsi menghubungkan antara kalimat kedua dan ketiga.

Hasil UN merupakan hal penting. Tapi proses yang jujur, otentik, dan tanpa ketakutan
menjadi hal yang utama sehingga tujuan pemetaan dan peningkatan mutu pendidikan benarbenar terwujud (289/230318/MUN/KR).
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Data nomor 289 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
23 Maret 2018 dengan judul „Menyambut Ujian Nasional‟, berkohesi gramatikal konjungsi
antarkalimat. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata tapi pada awal kalimat kedua yang
berfungsi menghubungkan antara kalimat pertama dan kedua.

Corak Islam yang lebih puritan, konservatif atau bahkan radikal juga ikut mearnai
wajah Islam Indonesia. Tetapi kebijakan politik Orde Baru yang represif terhadap
Islam ideologis membuat corak-corak pemikiran Islam tersebut tidak mendapatkan
ruang yang leluasa untuk bergerak (293/240318/MKWII/KR).
Data nomor 293 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
24 Maret 2018 dengan judul „Memotret Kembali Wajah Islam Indonesia‟, berkohesi
gramatikal konjungsi antarkalimat. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata tetapi pada awal
kalimat kedua yang berfungsi menghubungkan antara kalimat pertama dan kedua.

Naskah Persetujuan Lingarjati diterima baik oleh parlemen Indonesia. Demikian juga
parlemen Belanda sudah memberikan ratifikasinya pada naskah persetujuan itu
(298/260318/BPL/KR).
Data nomor 298 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
26 Maret 2018 dengan judul „Belajar dari Perjanjian Linggarjati‟, berkohesi gramatikal
konjungsi antarkalimat. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata demikian juga pada awal
kalimat kedua yang berfungsi menghubungkan antara kalimat pertama dan kedua.

Mudah-mudahan negeri yang ditegakkan dengan susah payah ini jangan dibiarkan
runtuh berkeping-keping. Oleh karena itu semua pihak jangan berjalan sendirisendiri. Bagaimana pun juga kita perlu menjaga dan mengembangkan negeri hasil
perjuangan para pendahulu kita (308/260318/BPL/KR).
Data nomor 308 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
26 Maret 2018 dengan judul „Belajar dari Perjanjian Linggarjati‟, berkohesi gramatikal
konjungsi antarkalimat. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata oleh karena itu pada awal
kalimat kedua yang berfungsi menghubungkan antara kalimat pertama dan kedua.

Jika ada kisah-kisah tokoh yang hebat pada masa lalu itu, tidak dilihat sebagai
manusia yang mengalami keindahan, tetapi sebagai manusia penguasa. Mungkin ada
kisah-kisah cinta, kisah-kisah kasih sayang yang coba diungkit ulang. Tetapi secara
umum kita tidak berhasil menempatkan masa-masa tersebut sebagai kenangan yang
indah (311/270318/HKI/KR).
Data nomor 311 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
27 Maret 2018 dengan judul „Hilangnya Kenangan Indah‟, berkohesi gramatikal konjungsi
antarkalimat. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata tetapi pada awal kalimat ketiga yang
berfungsi menghubungkan antara kalimat kedua dan ketiga.
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Tentunya kisah bermemori indah secara individu sangat banyak. Masalahnya
adalah bagaimana kisah tersebut perlu diintegrasikan sebagai peristiwa atau
kenangan nasional. Dengan demikian, kisah-kisah individual itu mampu
menembus dominasi kenangan politik yang tidak indah (313/270318/HKI/KR).
Data nomor 313 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
27 Maret 2018 dengan judul „Hilangnya Kenangan Indah‟, berkohesi gramatikal konjungsi
antarkalimat. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata dengan demikian pada awal kalimat
ketiga yang berfungsi menghubungkan antara kalimat kedua dan ketiga.

Belas kasih bukan terutama mau mengadili dan menghukum. Namun membangun
jembatan yang menghbungkan kita satu sama lain dalam mengalami kemurahan
belas kasih Allah, yang telah dan akan selalu menebus dan mengasihi kita
(322/310318/MKP/KR).
Data nomor 322 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
31 Maret 2018 dengan judul „Mengasihi dengan Kata dan Perbuatan‟, berkohesi gramatikal
konjungsi antarkalimat. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata namun pada awal kalimat
kedua yang berfungsi menghubungkan antara kalimat pertama dan kedua.
Kohesi Leksikal
a. Repetisi

Dana desa yang menjadi elemen penerimaan pokok dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes) idealnya diptimalkan untuk mendanai program
penanggulangan gizi buruk, putus sekolah dan angka kematian ibu melahirkan-bayi
baru lahir. Dana desa idealnya menjadi instrument penting untuk mencukupi
program
layanan
sosial
dasar
di
bidang
pendidikan-kesehatan
(43/050318/DALSD/KR).
Data nomor 43 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 5
Maret 2018 dengan judul „Desa dan Akuntabilitas Layanan Sosial Dasar‟, berkohesi leksikal
repetisi berjenis repetisi tautotes. Hal itu dibuktikan dengan adanya pengulangan kata dana
desa yang menempati posisi subjek pada kalimat pertama dan kedua.

Menurut hemat penulis, masyarakat dan bangsa kita pada saat ini sedang krisis
pemimpin yang memiliki watak rajawali. Rajawali memiliki watak yang gagah
berani dan terbiasa sendiri. Ia memiliki paruh dan cakar yang kuat untuk
mencengkram mangsanya hidup-hidup (63/060318/RPBR/KR).
Data nomor 63 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 6
Maret 2018 dengan judul „Rindu Pemimpin Berwatak Rajawali‟, berkohesi leksikal repetisi
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berjenis repetisi tautotes. Hal itu dibuktikan dengan adanya pengulangan kata memiliki
yang menempati posisi predikat pada kalimat pertama,kedua, dan ketiga.

Tujuan mulia sekolah tersebut di atas kiranya akan menjadi gayung bersambut jika
polisi di jalanan sungguh intensif menegakkan kepatuhan berlalu-lintas. Tidak jarang
saya menyaksikan polisi meminggirkan pengendara motor yang berseragam SMP di
perempatan saat lampu merah. Pendisiplinan murid-murid yang berkendara du jalanan
seiring dengan kehadiran polisi-polisi di sekolah-sekolah yang melakukan penyuluhan
dan pembudayaan berlalu-lintas (74/070318/MAJ/KR).
Data nomor 74 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 7
Maret 2018 dengan judul „Melindungi Anak-anak di Jalanan‟, berkohesi leksikal repetisi
berjenis repetisi tautotes. Hal itu dibuktikan dengan adanya pengulangan kata polisi yang
menempati posisi objek pada kalimat pertama, kedua, dan ketiga.

Kasus kematian Adelina, tetap menjadi sorotan publik. Adelina adalah pekerja migran
sektor domestik menjadi korban penyiksaan yang keji hingga tewas. Masyarakat mencatat,
Adelina adalah satu dari 192 orang pekerja migran yang meninggal dunia pada rentang
2013 hingga Februari 2018. Adelina, adalah satu dari ratusan ribu perempuan Indonesia
yang ditempatkan untuk bekerja di luar negeri setiap tahunnya (85/080318/PPMDRT/KR).
Data nomor 85 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 8
Maret 2018 dengan judul „Perempuan Pekerja Migran Dilema Rp 140 Triliun‟, berkohesi
leksikal repetisi berjenis repetisi tautotes. Hal itu dibuktikan dengan adanya pengulangan
kata Adelina (nama orang) yang menempati posisi subjek pada kalimat pertama sampai
kalimat keempat.

Dalam kondisi Indonesia darurat digital, Yogya harus mengambil peran sebagai
benteng budaya. Gerakan nasional literasi digital adalah peluang bagi Yogya untuk
menyelamatkan peradaban digital Indonesia bahkan dunia (108/090318/GLD/KR).
Data nomor 108 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
9 Maret 2018 dengan judul „Gerakan Literasi Digital‟, berkohesi leksikal repetisi berjenis
repetisi tautotes. Hal itu dibuktikan dengan adanya pengulangan kata Yogya yang
menempati posisi objek pada kalimat pertama dan kedua.

Muhammadiyah tidak mengambil jalur politik praktis. Namun, Muhammadiyah
bukan anti politik. Meminjam istilah M Amien Rais, Muhammadiyah memainkan
peran kebangsaan dengan high politics (168/140318/TKMM/KR).
Data nomor 168 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
14 Maret 2018 dengan judul „Transformasi Kader Muda Muhammadiyah‟, berkohesi leksikal
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repetisi berjenis repetisi tautotes. Hal itu dibuktikan dengan adanya pengulangan kata
Muhammadiyah yang menempati posisi subjek pada kalimat pertama, kedua, dan ketiga.

Pengisian jabatan kunci di BPPIP mulai dri level eselon, staf, hingga tim ahli harus
merefleksikan watak substantif Pancasila dan berorientasi pada penguatan moral
Pancasila dalam personalia Pancasila (269/220318/DUKB/KR).
Data nomor 269 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
22 Maret 2018 dengan judul „Dari UKPPIP Ke BPPIP‟, berkohesi leksikal repetisi berjenis
repetisi epizeuksis. Hal itu dibuktikan dengan adanya pengulangan kata Pancasila yang
merupakan satuan lingual yang beberapa kali diulang secara berturut-turut.

Sejarah tentu bukan satu-satunya faktor yang membentuk wajah Islam Indonesia.
Politik adalah faktor lain yang juga memengaruhi perkembangan Islam Indonesia.
Kelahiran dan keruntuhan rezi Orde Baru secara khusus memberi dampak tersendiri
bagi perkembangan wajah Islam Indonesia (292/240318/MKWII/KR).
Data nomor 292 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
24 Maret 2018 dengan judul „Memotret Kembali Wajah Islam Indonesia‟, berkohesi leksikal
repetisi berjenis repetisi epsitrofa. Hal itu dibuktikan dengan adanya pengulangan kata
Islam Indonesia pada akhir kalimat pertama, kedua, dan ketiga.

Dunia memiliki sejarah. Setiap bangsa, masyarakat, dan individu ada sejarahnya.
Kemudian ada yang disebut sebagai sejarah dunia, sejarah nasional, sejarah
masyarakat, sejarah individual, dan sebagainya (309/270318/HKI/KR).
Data nomor 309 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
27 Maret 2018 dengan judul „Hilangnya Kenangan Indah‟, berkohesi leksikal repetisi
berjenis repetisi epizeuksis. Hal itu dibuktikan dengan adanya pengulangan kata sejarah
yang merupakan satuan lingual yang beberapa kali diulang secara berturut-turut.
b. Sinonimi

Menurut Melanie Subono, tak ada satu pun perempuan yang bercita-cita bekerja di luar
negeri. Rata-rata alasan, terpaksa harus mencari nafkah (83/080318/PPMDRT/KR).
Data nomor 83 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 8
Maret 2018 dengan judul „Perempuan Pekerja Migran Dilema Rp140 Triliun‟, berkohesi
leksikal sinonimi berjenis sinonimi kata dengan frasa. Hal itu dibuktikan dengan adanya
kata bekerja pada kalimat pertama yang merupakan persamaan dari kata mencari nafkah pada
kalimat kedua.
c. Antonimi

Relasi kuasa yang timpang ini terjadi akibat pemahaman kehidupan yang tidak setara
antara perempuan dan laki-laki yang masih mengakar kuat dalam benak serta budaya
masyarakat. Dan ini tidak bisa dibiarkan terus terjadi (53/060318/KAPP/KR).
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Data nomor 53 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 6
Maret 2018 dengan judul „Kampanye Anti-kekerasan Perempuan dalam Pilkada‟, berkohesi
leksikal antonimi berjenis oposisi kembar. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata bekerja
pada kalimat pertama yang merupakan persamaan dari perempuan dan laki-laki pada kalimat
pertama.
d. Hiponimi

Fungsi reproduksi, asuhan, dan pendidikan anak banyak diperankan oleh ibu
(88/090318/GMDB/KR).
Data nomor 88 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 9
Maret 2018 dengan judul „Ginjal dan Masa Depan Bangsa‟, berkohesi leksikal hiponimi. Hal
itu dibuktikan dengan adanya kata fungsi reproduksi, asuhan, dan pendidikan anak yang
merupakan hiponim dari hipernim peran seorang ibu.

Hal paradoks adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia seni, seperti sastra,
musik, teater, lukisan dan sebagainya (115/100318/FK/KR).
Data nomor 115 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
10 Maret 2018 dengan judul „Fantasi Kerakyatan‟, berkohesi leksikal hiponimi. Hal itu
dibuktikan dengan adanya kata sastra, musik, teater, lukisan yang merupakan hiponim dari
hipernim karya seni.

Pertama, karya sastra Jawa, seperti novel, cerita pendek dan puisi (tembang dan
geguritan) merupakan pendukung utama pengajaran Bahasa Jawa. Bahasa Jawa di
sekolah-sekolah yang dikembangkan di DIY, Jateng, dan Jatim, tak akan ada
artinya tanpa adanya bacaan berbahasa Jawa (160/130318/NJMD/KR).
Data nomor 60 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
13 Maret 2018 dengan judul „Novel Jawa Masihkah Dibutuhkan?‟, berkohesi leksikal
hiponimi. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata novel, cerita pendek, dan puisi yang
merupakan hiponim dari hipernim karya sastra.

Beberapa jenis komoditas perikanan Indonesia yang diminati pasar internasional
adalah udang, tuna, kerang-kerangan, kepiting, ikan hias, ubur-ubur, dan
rumput laut. Bukan itu saja, perairan Indonesia pun menyimpan 70 persen potensi
minyak nasional. Dari potensi itu baru sekitar 10% yang dieksplorasi dan
dimanfaatkan (193/150318/IPMD/KR).
Data nomor 193 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
15 Maret 2018 dengan judul „Indonesia dan Poros Maritim Dunia‟, berkohesi leksikal
hiponimi. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata udang, tuna, kerang-kerangan, kepiting,
ikan hias, ubur-ubur, dan rumput laut yang merupakan hiponim dari hipernim biota laut.
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e. Kolokasi

Seperti ketika opsir-opsir Jepang berbicara seenaknya sendiri dengan Kiai Hasyim
Asyari dalam film „Sang Kiai‟ di depan para santrinya (186/150318/FSAPS/KR).
Data nomor 186 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
15 Maret 2018 dengan judul „Film Sultan Agung dan Peran Sejarawan‟, berkohesi leksikal
kolokasi. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata sang yang hanya dapat disandingkan dengan
kata tertentu, seperti contohnya pada data tersebut kata sang disandingkan dengan kiai
menjadi sang kiai.
f. Ekuivalensi

Sementara di negeri sendiri tak ada kesempatan bekerja yang layak dan memadai.
Mereka tergiur gaji, tanpa memikirkan risiko pekerjaan terutama yang terkat
dengan kekerasan dan kriminal (84/080318/PPMDRT/KR).
Data nomor 84 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 8
Maret 2018 dengan judul „Perempuan Pekerja Migran Dilema Rp 140 Triliun‟, berkohesi
leksikal ekuivalensi. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata sang yang hanya dapat
disandingkan dengan kata bekerja pada kalimat pertama dan kata pekerjaan pada kalimat
kedua yang memiliki kata dasar sama, yaitu kerja.
Koherensi
Koherensi Berpenanda
a. Koherensi Intensitas

Sekalipun Kendal tidak melaksanakan pilkada pada Juni mendatang, namun
merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah yang akan melakukan pemilihan
gubernur. Padahal data yang dirilis Legal Resources Centre untuk Keadilan Jender
& HAM (LRCKJHAM) 7 Desember 2017 silam di Semarang mengungkap
terjadinya 352 kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah yang terjadi di
35 kabupaten/kota (52/060318/KAPP/KR).
Data nomor 52 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 6
Maret 2018 dengan judul „Kampanye Anti-kekerasan Perempuan dalam Pilkada‟,
berkoherensi berpenanda koherensi intensitas. Data tersebut dapat dikatakan berkoherensi
intensitas karena menyatakan makna kesungguhan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya
kata padahal yang menjadi penanda hubung antara kalimat pertama dan kedua.

Manusia yang pesimis dan pasrah dengan kondisi serba ketimpangan sosial adalah
prajurit-prajurit yang kalah sebelum berperang. Ia telah kalah terlebih dahulu sebelum
bertanding dengan pasukan dan pertahanan musuh yang amat rapid an canggih. Padahal
dalam sejarah perang Badr pasukan Nabi Muhammad yang berjumlah 300-an menang
dengan pasukan musuh yang berjumlah 1000-an (59/060318/RPBR/KR).
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Data nomor 59 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 6
Maret 2018 dengan judul „Rindu Pemimpin Berwatak Rajawali‟, berkoherensi berpenanda
koherensi intensitas. Data tersebut dapat dikatakan berkoherensi intensitas karena
menyatakan makna kesungguhan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya kata padahal yang
menjadi penanda hubung antara kalimat kedua dan ketiga.

Tidak terkecuali para akademisi, seolah apa yang dimilikinya merupakan modal yang
layak diperjualbelikan. Padahal, hal modal yang dimiliki tidak lebih cuma reproduksi,
ambil sana-sini, yang kemudian dikomuditaskan atas nama keilmiahan
(120/100318/FK/KR).
Data nomor 120 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
10 Maret 2018 dengan judul „Fantasi Kerakyatan‟, berkoherensi berpenanda koherensi
intensitas. Data tersebut dapat dikatakan berkoherensi intensitas karena menyatakan makna
kesungguhan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya kata padahal yang menjadi penanda
hubung antara kalimat pertama dan kedua.

Hingga saat ini, anak-anak KPM PKH yang sudah lulus SMA atau sederajat, sudah
dinyatakan non eligible (tidak lagi menjadi peserta PKH). Padahal, tidak sedikit
dari lulusan SMA yang ingin melanjutkan ke universitas, namun terkendala biaya
(140/120318/KPKP/KR).
Data nomor 140 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
12 Maret 2018 dengan judul „Kebijakan Presiden, Kemiskinan dan Pendidikan‟, berkoherensi
berpenanda koherensi intensitas. Data tersebut dapat dikatakan berkoherensi intensitas
karena menyatakan makna kesungguhan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya kata
padahal yang menjadi penanda hubung antara kalimat pertama dan kedua.

Hingga kini, banyak masyarakat prasejahtera memilih menikahkan anak diusia dini
karena benturan ekonomi. Padahal, pernikahan usia dini mengandung banyak risiko.
Beberapa risiko pernikahan usia dini antara lain, ketahanan keluarga yang lemah,
kegoncangan
ekonomi,
konflik
rumah
tangga
yang tak
terselesaikan
(143/120318/KPKP/KR).
Data nomor 143 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
12 Maret 2018 dengan judul „Kebijakan Presiden, Kemiskinan dan Pendidikan‟, berkoherensi
berpenanda koherensi intensitas. Data tersebut dapat dikatakan berkoherensi intensitas
karena menyatakan makna kesungguhan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya kata
padahal yang menjadi penanda hubung antara kalimat pertama dan kedua.

Persoalan ini bagi masyarakat umum tidak terlihat dan tidak mengganggu. Tetapi bagi
akademisi dan mereka yang belajar sejarah, persoalan jiwa zaman menjadi
permasalahan krusial. Seperti ketika opsir-opsir Jepang berbicara seenaknya sendiri
dengan Kiai Hasyim Asyari dalam film „Sang Kiai‟ di depan para santrinya. Padahal
pada zamannya, KH Hasyim Asyari adalah tokoh yang sangat dihormati Jepang
(187/150318/FSAPS/KR).
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Data nomor 187 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
15 Maret 2018 dengan judul „Film Sultan Agung dan Peran Sejarawan‟, berkoherensi
berpenanda koherensi intensitas. Data tersebut dapat dikatakan berkoherensi intensitas
karena menyatakan makna kesungguhan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya kata
padahal yang menjadi penanda hubung antara kalimat ketiga dan keempat.

Sampai saat ini, koordinasi dan kerja sama antar stakeholder pengelolaan air masih
sangat kurang. Padahal keamanan air baik dalam aspek kuantitas dan kualitas hanya
dapat dicapai bila ada kerja sama sinergis unsur pemda yang tercakup dalam sistem
ekologi DAS, masyarakat, swasta dan perguruan tinggi (240/200318/KKKAKA/KR).
Data nomor 240 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
20 Maret 2018 dengan judul „Kolaborasi Konservasi Kunci Atasi Krisis Air‟, berkoherensi
berpenanda koherensi intensitas. Data tersebut dapat dikatakan berkoherensi intensitas
karena menyatakan makna kesungguhan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya kata
padahal yang menjadi penanda hubung antara kalimat pertama dan kedua.
b. Koherensi Kausalitas

Umat Islam perlu mawas diri dalam proses kebangsaan itu. Proses mawas diri itu
adalah bagaimana umat Islam sebagai penghuni terbesar Republik ini turut berperan
serta dalam pembangunan keadaban dan keumatan. Oleh karena itu menggali
kearifan high politics guna menjadi garam dan terang bagi dunia menjadi tantangan
keumatan saat ini (172/140318/TKMM/KR).
Data nomor 172 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
14 Maret 2018 dengan judul „Transformasi Kader Muda Muhammadiyah‟, berkoherensi
berpenanda koherensi kausalitas. Data tersebut dapat dikatakan berkoherensi kausalitas
karena menyatakan sebab akibat. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya kata oleh karena
itu yang menjadi penanda hubung antara kalimat kedua dan ketiga.

Film sejarah sebagai sarana proses rekonstruksi masa lalu membawa pekerjaan rumah
yang berat. Kedudukannya tidak lagi sejajar dengan film komedi, horror atau kisah
percintaan yang ramai ditonton orang ketika masuk bioskop. Film sejarah bisa menjadi
pengingat, pembangun nilai-nilai bangsa dan sesuatu yang sacral soal pembentukan
sebuah bangsa. Oleh karenanya membuatnya harus penuh dengan ketelitian. Sesuatu
yang harus selalu diingat oleh para pembuat film (189/150318/FSAPS/KR).
Data nomor 189 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
15 Maret 2018 dengan judul „Film Sultan Agung dan Peran Sejarawan‟, berkoherensi
berpenanda koherensi kausalitas. Data tersebut dapat dikatakan berkoherensi kausalitas
karena menyatakan sebab akibat. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya kata oleh
karenanya yang menjadi penanda hubung antara kalimat ketiga dan keempat.

Sebagai refleksi peringatan hari air dunia tanggal 22 Maret 2018 yang mengusung tema
„Nature for Water‟ memberikan arahan pada kita pentingnya memberi solusi berbasis alam
untuk air dan bagaimana hal itu dapat dipertimbangkan untuk kebijakan dan praktik
pengelolaan air. Oleh karena itu upaya perlindungan dan pemulihan infrastruktur sumber
dara air mendesak untuk segera dilakukan karena secara langsung akan mengingkatkan
pasokan air (239/200318/KKKAKA/KR).
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Data nomor 239 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
20 Maret 2018 dengan judul „Kolaborasi Konservasi Kunci Atasi Krisis Air‟, berkoherensi
berpenanda koherensi kausalitas. Data tersebut dapat dikatakan berkoherensi kausalitas
karena menyatakan sebab akibat. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya kata oleh karena
itu yang menjadi penanda hubung antara kalimat pertama dan kedua.

Bila dalam masa Perjanjian Linggarjati pemerintah berjuang meyakinkan kepada rakyat
dan dunia internasional tentang kebenaran perjuangan bangsa ini. Maka pemerintah kita
saat ini perlu belajar dari perjuangan Linggarjati untuk memulihkan atau mengembalikan
kredibilitasnya tentang kebenaran langkahnya, baik kepada masyarakat maupun dunia
internasional. Oleh karena itulah, kepercayaan rakyat dan orientasi global menjadi
akses penting bagi usaha pensejahteraan rakyat. Bukan hanya dijadikan tempat berpijak
untuk memeroleh kekuasaan belaka (306/260318/BPL/KR).
Data nomor 306 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
26 Maret 2018 dengan judul „Belajar dari Perjanjian Linggarjati‟, berkoherensi berpenanda
koherensi kausalitas. Data tersebut dapat dikatakan berkoherensi kausalitas karena
menyatakan sebab akibat. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya kata oleh karena itulah
yang menjadi penanda hubung antara kalimat kedua dan ketiga.

Pertama-tama kita didorong untuk mendekati mereka yang miskin dan menderita,
bertatap muka, menyapu, memeluk mereka dan membiarkan mereka merasakan
kehangatan kasih yang memecah kesepian mereka. Yang kedua, agar kita juga mau
berpartisipasi dan ikut serta membantu mengubah sejarah dan mendukung pembangunan
yang sejati. Oleh karena itu, kita perlu mendengarkan jeritan orang miskin dan
membangun komitmen untuk mengakhiri pengasingan atau peminggiran mereka
(320/290318/MPK/KR).
Data nomor 320 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
29 Maret 2018 dengan judul „Mengasihi dengan Kata dan Perbuatan‟, berkoherensi
berpenanda koherensi kausalitas. Data tersebut dapat dikatakan berkoherensi kausalitas
karena menyatakan sebab akibat. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya kata oleh karena
itu yang menjadi penanda hubung antara kalimat kedua dan ketiga.
c. Koherensi Kontras

Hingga saat ini, pelaksanaan program unggulan pemerintah ini masih terdapat
berbagai kendala. Namun, bermodalkan kerja sama yang solid, semua
permasalahan dapat ditangani dengan baik (33/030318/HAKKP/KR).
Data nomor 33 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 3
Maret 2018 dengan judul „Harapan Akan Kemandirian Keluarga Prasejahtera‟, berkoherensi
berpenanda koherensi kontras. Data tersebut dapat dikatakan berkoherensi kontras karena
memiliki makna bertentangan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya kata namun yang
menghubungkan kalimat pertama dan kedua.
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Penulis belum mendapatkan referensi tentang bagaimana mekanisme rotasi akan
dilakukan di Indonesia. Namun penulis dapat menyampaikan sebuah informasi yang
penulis dapatkan sewaktu berkunjung ke sebuah sekolah kejuruan di provinsi
Narathiwat, Thailand, pada tahun 2012, bahwa pemerintah mengadakan tes bagi guru
dimana guru yang lolos tes akan dirotasi agar dapat mengabdi serta menularkan ilmu dan
ketrampilannya untuk mencerdaskan peserta didik di tempat lain (40/050318/MSZ/KR).
Data nomor 40 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 5
Maret 2018 dengan judul „Mencari Solusi untuk Zonasi‟, berkoherensi berpenanda koherensi
kontras. Data tersebut dapat dikatakan berkoherensi kontras karena memiliki makna
bertentangan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya kata namun yang menghubungkan
kalimat pertama dan kedua.

Sosialisasi, blusukan atau apapun namanya masih lebih mengumbar janji-janji
pembangunan infrastruktur, janji kesejahteraan warga lewat pekerjaan dan sejenisnya.
Tapi dari sekian isu, belum ada yang menampakkan kepedulian pada persolaan kekerasan
terhadap perempuan (47/060318/KAPP/KR).
Data nomor 47 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 6
Maret 2018 dengan judul „Kampanye Anti-kekerasan Perempuan dalam Pilkada‟,
berkoherensi berpenanda koherensi kontras. Data tersebut dapat dikatakan berkoherensi
kontras karena memiliki makna bertentangan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya kata
tapi yang menghubungkan kalimat pertama dan kedua.

Isu global tersebut, timbulnya kesadaran koletif perempuan tentang pentingnya
kesetaraan dan keadilan jender secara utuh dalam politik, ekonomi, sosial dan budaya.
Meski hingga saat ini „ruh‟ Hari Perempuan Internasional, lebih berat pada kesetaraan
dan keadilan jender dalam hal politik dan ekonomi/bisnis (79/080318/PPMDRT/KR).
Data nomor 79 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 8
Maret 2018 dengan judul „Perempuan Pekerja Migran Dilema Rp 140 Triliun‟, berkoherensi
berpenanda koherensi kontras. Data tersebut dapat dikatakan berkoherensi kontras karena
memiliki makna bertentangan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya kata meski yang
menghubungkan kalimat pertama dan kedua.

Ideologi alternatif tersebut diharapkan memberi keberpihakan terhadap rakyat.
Akan tetapi, kenyataannya tidak (117/100318/FK/KR).
Data nomor 117 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
10 Maret 2018 dengan judul „Fantasi Kerakyatan‟, berkoherensi berpenanda koherensi
kontras. Data tersebut dapat dikatakan berkoherensi kontras karena memiliki makna
bertentangan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya kata akan tetapi yang menghubungkan
kalimat pertama dan kedua.
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Novel Jawa mungkin termasuk produk seni budaya, khususnya kesusasteraan, yang
kurang populer. Dibandingkan seni tari dan seni pertunjukkan tradisional lain,
kegiatan olah karya sastra (Jawa) termasuk marginal. Tetapi dalam konteks
pengembangan kebudayaan, khususnya pengembangan bahasa dan sastra Jawa, dan
terkhusus lagi pengembangan pengajaran Bahasa Jawa di lembaga persekolahan,
novel Jawa memiliki posisi yang sangat strategis (159/130318/NJMD/KR).
Data nomor 159 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
13 Maret 2018 dengan judul „Novel Jawa Masihkah Dibutuhkan?‟, berkoherensi berpenanda
koherensi kontras. Data tersebut dapat dikatakan berkoherensi kontras karena memiliki
makna bertentangan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya kata tetapi yang
menghubungkan kalimat kedua dan ketiga.

Sampai menjelang kemerdekaan, penerbitan novel Jawa masih didominasi penerbit
Balai Pustaka. Namun pasca kemerdekaan, kehadiran Balai Pustaka tersaingi penerbit
swasta. Ini terjadi bersamaan dengan perkembangan media massa cetak yang mulai
marak dimana-mana (165/130318/NJMD/KR).
Data nomor 165 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
13 Maret 2018 dengan judul „Novel Jawa Masihkah Dibutuhkan?‟, berkoherensi berpenanda
koherensi kontras. Data tersebut dapat dikatakan berkoherensi kontras karena memiliki
makna bertentangan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya kata namun yang
menghubungkan kalimat pertama dan kedua.

Kehadiran majalah-majalah berbahasa Jawa pasca kemerdekaan, memunculkan
kegairahan olah sastra Jawa, termasuk penulisan dan penerbitan novel. Tetapi
kegairahan itu mulai surut seiring dihilangkannya pengajaran Bahasa Jawa di
sekolah-sekolah sejak berlakunya 1974 (166/130318/NJMD/KR).
Data nomor 166 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
13 Maret 2018 dengan judul „Novel Jawa Masihkah Dibutuhkan?‟, berkoherensi berpenanda
koherensi kontras. Data tersebut dapat dikatakan berkoherensi kontras karena memiliki
makna bertentangan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya kata tetapi yang
menghubungkan kalimat pertama dan kedua.

Produser film mungkin sudah merasa berpengalaman membuat film-film bertema sejarah.
Tetapi selalu luput memperhatikan hal-hal fundamental (182/150318/FSAPS/KR).
Data nomor 182 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
15 Maret 2018 dengan judul „Film Sultan Agung dan Peran Sejarawan‟, berkoherensi
berpenanda koherensi kontras. Data tersebut dapat dikatakan berkoherensi kontras karena
memiliki makna bertentangan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya kata tetapi yang
menghubungkan kalimat pertama dan kedua.

Dalam kondisi normal kromosom manusia berjumlah 46. Jumlah tersebut terdiri atas sepasang
kromosom 1 sampai dengan 22 (sehingga jumlahnya adalah 44). Jumlah tersebut ditambah
dengan 2 kromosom penanda kelamin yaitu sepasang kromosom X pada perempuan dan
kromosom X-Y pada laki-laki (Geniofam, 2010:37). Namun pada tubuh seorang down
syndrome jumlah kromosom 21 tidak hanya sepasang tetapi 3 buah. Hal ini menyebabkan
jumlah total kromosom down syndrome tidak hanya 46 namun 47 buah
(251/210318/AMSW/KR).
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Data nomor 251 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
21 Maret 2018 dengan judul „Amanah Manusia Seribu Wajah‟, berkoherensi berpenanda
koherensi kontras. Data tersebut dapat dikatakan berkoherensi kontras karena memiliki
makna bertentangan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya kata namun yang
menghubungkan kalimat pertama dan kedua.
Koherensi Tidak Berpenanda
Koherensi Perincian

Februari merupakan bulan „panen‟ pertama bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
Program Keluarga Harapan (PKH) atau Conditional Cash Transfers (CCT) di tahun
2018. Di bulan itu, masing-masing dari 10 juta KPM akan menerima bantuan sosial
(bansos) sebesar Rp 500.000. sebagaimana Surat Keputusan Direktur Jenderal
Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 26/LJS/12/2016 tanggal 27 Desember 2016
tentang Indeks dan Komponen Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan
(25/030318/HAKKP/KR).
Data nomor 25 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 3
Maret 2018 dengan judul „Harapan Akan Kemandirian Keluarga Prasejahtera‟, berkoherensi
tidak berpenanda koherensi perincian. Hal itu dibuktikan dengan adanya perincian bantuan
sosial yang diterima oleh KPM.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi akan segera diberlakukan
di DIY pada tahun ajaran 2018/2019. Hal ini sebagai pelaksaan dari Permendagri
nomor 17 tahun 2017 yang mengamanatkanagar sekolah menerima minimal 90%
peserta didik dari zona dimana sekolah itu berada. Sedangkan 10% lainnya, akan
dibagi. Menjadi 5% untuk peserta didik berprestasi dengan ketentuan, dan 5% untuk
peserta didik perpindahan antardaerah atau luar negeri (35/050318/MSZ/KR).
Data nomor 35 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 5
Maret 2018 dengan judul „Mencari Solusi untuk Zonasi‟, berkoherensi tidak berpenanda
koherensi perincian. Hal itu dibuktikan dengan adanya perincian persentase Penerimaan
Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi.

Mengacu konsep UNESCO, literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan
teknologi informasi, menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat dan
mengkomunikasikan konten informasi digital dengan kecakapan kognitif, etika, sosial
emosional, dan teknologis (98/090318/GLD/KR).
Data nomor 98 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 9
Maret 2018 dengan judul „Gerakan Literasi Digital‟, berkoherensi tidak berpenanda
koherensi perincian. Hal itu dibuktikan dengan adanya perincian konsep UNESCO tentang
literasi digital.
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Gerakan literasi digital mencakup gerakan (1) proteksi digital, yaitu
mengupayakan perlindungan data pribadi, keamanan dering, dan privasi individu,
(2) perjuangan hak-hak digital, yaitu hak kebebasan berkekspresi, kekayaan
intelektual, dan aktivitas sosial. (3) pemberdayaan jurnalisme warga serta
kewirausahaan (99/090318/GLD/KR).
Data nomor 99 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 9
Maret 2018 dengan judul „Gerakan Literasi Digital‟, berkoherensi tidak berpenanda
koherensi perincian. Hal itu dibuktikan dengan adanya perincian tiga hal yang mencakup
gerakan literasi digital.

Pada 2018, sayembara penulisan novel Jawa memperebutkan hadiah sebesar Rp 175
juta. Hadiah sebesar itu diperuntukkan bagi 5 pemenang (setiap pemenang
memperoleh Rp 20 juta) dan 15 peserta yang karyanya masuk nominasi (masingmasing Rp 5 juta) (157/130318/NJMD/KR).
Data nomor 157 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
13 Maret 2018 dengan judul „Novel Jawa Masihkah Dibutuhkan?‟, berkoherensi tidak
berpenanda koherensi perincian. Hal itu dibuktikan dengan adanya perincian hadiah
sayembara penulisan novel Jawa pada tahun 2018.

Tahun 2017, terpilih 5 pemenang yang masing-masing mendapatkan hadiah Rp 15
juta. Sedangkan 15 pengarang yang karyanya masuk nominasi masing-masing
memperoleh hadiah Rp 2,5 juta. Ke-5 karya pemenang tersebut telah diterbitkan
dalam bentuk buku. Pada sayembara penulisan novel Jawa tahun ini, ke-5 karya
pemenang juga akan diterbitkan menjadi buku (158/130318/NJMD/KR).
Data nomor 158 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
13 Maret 2018 dengan judul „Novel Jawa Masihkah Dibutuhkan?‟, berkoherensi tidak
berpenanda koherensi perincian. Hal itu dibuktikan dengan adanya perincian hadiah
sayembara penulisan novel Jawa tahun 2017.

Berdasarkan data dari BPS, pada September 2017, presentase penduduk miskin di
DIY sebesar 12,36% (nasional sebesar 10,12%). Pada Maret 2017, persentase
penduduk miskin DIY sebesar 13,02% (nasional sebesar 10,64%). Penurunan
tingkat kemiskinan memang terjadi, tetapi tidak cukup cepat. Hal ini perlu
mendapatkan perhatian bersama. Dibutuhkan urun rembug berbagai pihak agar
angka kemiskinan dapat terus ditekan (226/190318/AKTTM/KR).
Data nomor 226 yang dikutip dari rubrik opini surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal
19 Maret 2018 dengan judul „Agar Kemiskinan Tidak Terus Meningkat‟, berkoherensi tidak
berpenanda koherensi perincian. Hal itu dibuktikan dengan adanya perincian persentase
penduduk miskin di DIY berdasarkan data dari BPS.
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Menengah Pertama di SMP Maria Immaculata Yogyakarta dan lulus tahun 2011.
Pada tahun 2011 peneliti melanjutkan sekolah di SMA Santa Maria Yogyakarta dan
lulus tahun 2014.
Setelah lulus SMA, peneliti melanjutkan pendidikannya di Universitas Sanata
Dharma Yogyakarta dan terdaftar sebagai mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pnedidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia. Masa pendidikan di
Universitas Sanata Dharma diakhiri dengan menulis Skripsi sebagai tuhas akhir
dengan judul “Analisis Kohesi dan Koherensi pada “Rubrik Opini” Surat Kabar
Harian Kedaulatan Rakyat Edisi Maret 2018.

