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BAB I 

PENDAHULUAN 

   

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini arus informasi semakin berkembang pesat. Hal ini 

mengisyaratkan agar pelaksanaan suatu program kerja dalam sebuah institusi sudah 

saatnya menyesuaikan diri dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

(IPTEK) sebagai media komunikasi dan informasi. Maraknya media massa baik 

media massa elektronik seperti televisi dan radio maupun media massa cetak seperti 

surat kabar, tabloid, buletin, majalah, dan sebagainya akan sangat membantu 

manusia untuk saling bertukar pikiran, pengalaman dan informasi secara luas. 

Majalah sebagai salah satu bagian dari media massa cetak mempunyai 

karakteristik tersendiri dibandingkan media cetak lainnya, yaitu dari segi penyajian 

dan nilai aktualitasnya lebih lama, menampilkan gambar atau foto lebih banyak 

sebagai daya tariknya. Di dalam perguruan tinggi kebanyakan menggunakan 

majalah sebagai sarana komunikasi yang biasa disebut pers mahasiswa. 

Pers mahasiswa merupakan sarana bagi mahasiswa untuk menyalurkan ide 

kreatif dalam bentuk tulisan dan melahirkan pikiran segar guna mengaktualisasikan 

diri dalam merespon permasalahan keumatan. Keberadaan pers kampus dalam 

realita empiris sangat signifikan untuk mensosialisasi alternatif pemikiran-

pemikiran terhadap permasalahan-permasalahan yang tengah berlangsung di tengah 

mahasiswa maupun masyarakat. 
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Pers mahasiswa dalam pengertian sederhana adalah pers yang dikelola oleh 

mahasiswa. Pers mahasiswa pada umumnya dalam fungsi dan persyaratannya yang 

harus dipenuhi pada dasarnya tidak berbeda. Perbedaan yang lahir adalah karena 

sifat kemahasiswaannya yang tercermin dalam bidang redaksional dan 

kepengurusannya. Sifat kemahasiswaan ini lahir karena ia merupakan sekelompok 

pemuda yang mendapat pendidikan di perguruan tinggi. 

Pada dasarnya fungsi pers mahasiswa sama seperti fungsi pers umum, yaitu 

sebagai sarana pendidikan, hiburan, informasi dan kontrol sosial. Posisi mahasiswa 

sebagai artikulator antara pemerintah dan masyarakat, menjadikan ia sebagai 

sumber informasi yang sangat berpengaruh dalam negara yang berkembang. 

Pers Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UMM telah 

menerbitkan sebuah majalah yang diberi nama ”Majalah Didaktik”. Majalah 

internal ini berfungsi sebagai media komunikasi dan edukasi yang diharapkan 

mampu membangun silaturahmi yang erat antar jurusan yang bernaung di bawah 

FKIP-UMM.  

Majalah ini berisikan berbagai macam rubrik karya mahasiswa FKIP yang 

terbit setiap  semester atau 6 bulan sekali. Di antaranya  adalah Gerbang, Liputan 

Utama, Warta Jurusan, Warta Fakultas, Kilas Pendidikan, Opini, Warta Malang, 

Komunitas, Kisah Inspiratif, Pojok Kampus, Pengetahuan, Olah Raga, Cerpen, 

Puisi, Joke, Resensi, Kuesioner, Didaktik News.  

Dalam rubrik-rubrik di atas rubrik liputan utama yang paling ditonjolkan, 

karena berisi tentang laporan peristiwa atau pendapat yang aktual (terkini), 

menarik, penting, serta cermat dalam fakta. Liputan utama dapat dikaji baik dari 
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segi gramatikalnya maupun dari segi konteksnya. Liputan Utama pada setiap media 

massa merupakan rubrik andalan termasuk majalah Dikaktik yang di dalamnya 

mengulas tentang berita-berita yang sedang terjadi saat ini. Liputan utama 

merupakan bagian dari  in depth news. Dalam rubrik ini diwajibkan mengandung 

unsur 5W+1H (what, where, when, why, who, dan how). Sebagai wacana tulis, 

liputan utama mempunyai keterkaitan rangkaian antarkalimat secara gramatikal. 

Dilihat dari sisi lain liputan utama juga dapat diartikan sebagai tulisan yang berisi 

fakta  yang termuat dalam rubrik di media massa cetak. Tulisan-tulisan tersebut 

telah dipertimbangkan oleh redaksi dengan langkah-langkah selektif dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Liputan utama merupakan salah satu bentuk wacana. Wacana merupakan 

unsur kebahasaan yang relatif paling kompleks dan paling lengkap. Satuan 

pendukung wacana meliputi fonem, morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf, 

hingga karangan utuh. Wacana merupakan rentangan ujaran yang 

berkesinambungan (urutan kalimat-kalimat individual). Wacana juga dapat 

diartikan sebagai tataran yang paling besar dalam hierarki kebahasaan. Sebagai 

tataran terbesar dalam hierarki kebahasaan, wacana bukan merupakan susunan 

kalimat secara acak, tetapi merupakan satuan bahasa, baik lisan maupun tertulis. 

Wacana yang disampaikan secara tertulis memiliki penyampaian isi atau informasi 

di dalamnya. Hal ini dimaksudkan agar tulisan tersebut dapat dipahami dan 

diinterpretasaikan oleh pembaca. 

Rekaman kebahasaan yang utuh tentang peristiwa komunikasi. Komunikasi 

dapat menggunakan bahasa lisan dan dapat pula menggunakan bahasa tulis. Apa 
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pun bentuknya, wacana mengasumsikan adanya penyapa (addressor) dan pesapa 

(addressee). Dalam wacana lisan, penyapa adalah pembicara, sedangkan pesapa 

adalah pendengar. Dalam wacana tulis, penyapa adalah penulis, sedangkan pesapa 

adalah pembaca (Djajasudarma, 2012: 4). 

Dari beberapa definisi di atas disimpulkan analisis wacana merupakan studi 

tentang struktur pesan dalam komunikasi atau telaah melalui aneka fungsi bahasa. 

Analisis wacana lahir dari kesadaran bahwa persoalan yang terdapat dalam 

komunikasi bukan terbatas pada penggunaan kalimat atau bagian kalimat, fungsi 

ucapan, tetapi juga mencakup struktur pesan yang lebih kompleks dan inheren yang 

disebut wacana. Dalam analisis wacana kritis, wacana tidak hanya dipahami 

sebagai studi bahasa. Bahasa dianalisis tidak hanya aspek kebahasaan saja, tetapi 

juga menghubungkannya dengan konteks. 

Wacana yang baik adalah wacana yang harus memperhatikan hubungan 

antarkalimat. Hal ini harus selalu diperhatikan untuk memelihara keterkaitan dan 

keruntutan antarkalimat. Sejalan dengan pandangan bahwa bahasa itu terdiri atas 

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

menjadi dua jenis aitu hubungan bentuk yang disebut kohesi, dan hubungan makna 

atau hubungan semantis yang disebut koherensi. 

Wacana yang ideal mengandung seperangkat proposisi yang saling 

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

dibutuhkan keteraturan atau kerapian susunan yang menimbulkan rasa koherensi. 

Dengan kata lain, kohesi dan koherensi merupakan faktor penting dalam 

peningkatan mutu wacana (Tarigan, 1993: 70). 
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Djajasudarma (2012: 2) menyatakan bahwa untuk menganalisis wacana 

(majalah), perlu dipahami makna wacana itu sendiri. Seperti halnya bahasa, wacana 

mempunyai bentuk (form) dan makna (meaning). Kepaduan makna dan kerapian 

bentuk merupakan faktor penting untuk menentukan tingkat keterbacaan dan 

keterpahaman wacana. Kohesi (kepaduan) dan koherensi (kerapian) merupakan 

unsur hakikat wacana, unsur yang turut menentukan keutuhan wacana. Kohesi 

adalah keserasian hubungan antara unsur yang satu dan unsur yang lain dalam 

wacana sehingga terciptalah pengertian yang apik dan koheren. Adapun koherensi 

merupakan hubungan perkaitan antarproposisi, tetapi perkaitan tersebut tidak 

secara eksplisit/nyata dapat dilihat pada kalimat-kalimat yang mengungkapkannya. 

Di sisi lain, Van de Velde (dalam Tarigan, 1993: 96) menyatakan bahwa 

agar dapat memahami wacana dengan baik, diperlukan pengetahuan dan 

penguasaan kohesi yang baik pula. Tidak bergantung pada pengetahuan kita tentang           

kaidah-kaidah bahasa, tetapi juga kepada pengetahuan kita mengetahui realitas 

pengetahuan kita dalam proses penalaran yang disebut penyimpulan sintaktik. Di 

samping itu, ada salah satu pakar yang mengutarakan bahwa koherensi adalah 

pengaturan secara rapi kenyataan dan gagasan, fakta dan ide menjadi satu untaian 

yang logis sehingga mudah memahami pesan yang dikandungnya (Wohl dalam 

Tarigan, 1993: 104).  

Faktor lain yang menentukan keutuhan wacana yaitu relevansi dan faktor 

tekstual luar (extratextual factors). Kesesuaian antarteks dan dunia nyata dapat 

membantu menciptakan suatu kondisi untuk membentuk wacana yang utuh. Jika 

sebuah teks yang ditulis itu sesuai dengan keadaan dunia nyata, maka teks yang 
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dihasilkan akan menjadi teratur (tidak simpang siur). Teks harus sesuai dengan 

fakta yang ada di lapangan, tidak ada yang dikurangi atau ditambahi. Faktor lain 

seperti pengetahuan budaya turut membantu dalam menciptakan koherensi teks 

(Rani dkk, 2006: 88).   

Ricoeur dalam Sobur (2001: 52) mengajukan suatu definisi yang 

mengatakan bahwa teks adalah wacana (berarti lisan) yang difiksasikan ke dalam 

bentuk tulisan.  Oleh karena itu, secara implisit terlihat adanya hubungan antara 

tulisan dengan teks. Apabila tulisan adalah bahasa lisan yang difiksasikan (ke dalam 

bentuk tulisan), maka teks adalah wacana (lisan) yang difiksasikan ke dalam bentuk 

teks. 

Dalam teori bahasa, apa yang dinamakan teks tak lebih dari himpunan huruf 

yang membentuk kata dan kalimat yang dirangkai dengan sistem tanda yang 

disepakati oleh masyarakat. Oleh karena itu, sebuah teks ketika dibaca bisa 

mengungkapkan makna yang dikandungnya.  

Berbagai prasangka yang telah mengendap dari seseorang tanpa disadari 

berperan aktif ketika menafsirkan sebuah teks. Terlebih lagi ketika dalam membaca 

tidak terjadi perjumpaan langsung antara kedua belah pihak, baik pihak penulis 

maupun pihak pembaca, dan menyebabkan pembaca ikut menafsirkan dan 

mengarahkan kesimpulan yang hendak diambil.  

Supaya pembaca tidak terbawa oleh subjektivitas pengarangnya dan terjadi 

wacana yang cerdas dan seobjektif dalam menelaah teks, pembaca perlu “curiga” 

atau kritis terhadap diri sendiri dan terhadap teks. Kata “curiga” ini dimaksudkan 
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untuk tujuan positif (Hidayat dalam Sobur, 2001: 55). Dalam pandangan Recoeur, 

teks sebatas bentuk tulisan masih bisa didiskusikan lagi. 

Alasan peneliti memilih wacana liputan utama di majalah Didaktik sebagai 

objek penelitian karena pada rubrik ini jelas ditemukannya penggunaan penanda 

kohesi dan koherensi, yang fungsinya sebagai alat penghubung antarkalimat yang 

satu dengan yang lain sehingga membentuk keterkaitan. Sebuah wacana menuntut 

tingkat kohesi dan koherensi agar wacana tersebut menjadi wacana yang utuh. 

Berdasarkan latar belakang itulah peneliti melakukan penelitian tentang kohesi dan 

koherensi wacana liputan utama di majalah Didaktik.    

Majalah Didaktik dipilih peneliti karena media ini adalah sebuah karya 

mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas 

Muhammadiyah Malang (UMM) yang isinya merupakan tulisan dari mahasiswa 

tersebut. Selain untuk mengetahui pemahaman mahasiswa tentang kohesi dan 

koherensi yang digunakan dalam penulisannya, peneliti juga ingun melihat isi atau 

yang dipaparkan di dalamnya seperti informasi ataupun pesan yang ingin 

disampaikan. Dengan demikian, peneliti dan pembaca akan mendapatkan gambaran 

mengenai isi dari majalah Didaktik tersebut dengan adanya penanda kohesi dan 

koherensi dalam wacana tersebut.  

Sebagai bahan perbandingan, penelitian kohesi dan koherensi sudah pernah 

dilakukan oleh Supriyadi (2014) dengan judul ”Analisis Kohesi Leksikal Twitter 

@SBYudhoyono”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan penanda 

kohesi leksikal dalam tweet @SBYudhoyono yang digunakan adalah repetisi, 

sinonim, antonim, hiponim, kolokasi, dan ekuivalensi. Dari delapan jenis repetisi 
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SBY menggunakan enam penanda yakni satu repetisi epizeuksis, dua puluh tujuh  

repetisi tautotes, dua repetisi anafora, enam belas repetisi mesolidosis, sati repetisi 

epanalespis, satu repetisi anadiplosis. Penggunaan sinonim pada tweet 

@SBYudhoyono ditemukan tiga sinonim kata dengan kata, tiga antonim relatif, 

satu hiponim, delapan kolokasi, dan delapan ekuivalensi. Kemudian fungsi dari 

kohesi leksikal tersebut adalah untuk memberikan penekanan, membatasi topik 

pembicaraan, membuat teks memiliki harmonisasi serta sebagai pengikat agar teks 

tersebut memiliki makna. Selain itu, gaya bertweet SBY cenderung mengulang kata 

atau kalimat yang menurutnya perlu ditekankan.  . 

Penelitian lain dilakukan oleh Hindarwati (2006) dengan judul ”Analisis 

Penanda Kohesi Antarkalimat dalam Karangan Argumentasi Siswa Kelass X SMK 

Muhammadiyah 2 Malang Semester I Tahun 2005”. Hasil analisis menunjukkan 

bahwa penanda kohesi yang digunakan yakni penanda kohesi gramatikal berupa 

referensi (pronominal persona, pronominal demonstratif), substitusi, dan konjungsi. 

Penanda kohesi leksikal berupa reiterasi atau pengulangan. Makna penggunaan 

kohesi dalam karangan siswa kelas X yakni, pertama makna penggunaan penanda 

kohesi berupa referensi (pronominal persona) sebagai kata ganti orang, sedangkan 

makna penggunaan pronominal demonstrative sebagai kata ganti penunjuk. Kedua, 

makna substitusi untuk menyatakan sesuatu hal. Ketiga, makna konjungsi untuk 

menyatakan syarat, hasil, penambahan, pertentangan, sebab, misalan dan simpulan, 

ringkasan dan simpulan, dan keragu-raguan. Kemudian yang terakhir makna kohesi 

berupa reiterasi untuk penekanan atau penegasan. 
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Penelitian di atas memiliki kaitan dengan penelitian yang saat ini dilakukan 

oleh peneliti yaitu meneliti tentang kohesi leksikal dan meneliti kohesi 

antarkalimat. Namun perbedaannya peneliti terdahulu meneliti penggunaan 

penanda kohesi leksikal, fungsi kohesi leksikal, jenis penanda kohesi antarkalimat, 

dan makna penanda kohesi antarkalimat, sedangkan peneliti lebih meneliti kohesi 

(gramatikal dan leksikal) dan koherensi antarkalimat dalam wacana liputan utama 

di majalah Didaktik. Selain itu objek yang diteliti juga berbeda yakni Majalah 

Didaktik. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul ”Analisis Kohesi dan 

Koherensi Antarkalimat dalam Wacana Liputan Utama di Majalah Didaktik Edisi 

XXXIII Tahun 2014”. 

   

1.2 Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada analisis kohesi dan koherensi antarkalimat 

yang terdapat di majalah Didaktik. Setelah dipilih dan diklasifikasikan, peneliti 

memilih wacana liputan utama. Dalam penelitian ini, aspek kohesi dan 

koherensinya dibatasi agar permasalahanya lebih fokus. Oleh sebab itu, masalah ini 

dibatasi pada kohesi aspek gramatikal yang meliputi referensi, substitusi, elipsis 

dan konjungsi. Sedangkan aspek leksikal yaitu antonim, sinonim, repetisi, 

metonim, kolokasi, ekuivalensi dan hiponim. Di samping itu, peneliti membatasi 

koherensinya agar tidak meluas yaitu pada hubungan makna yang meliputi 

kausalitas, kontras, aditif, rincian, temporal, perian, posesif, dan kronologis. 

Penanda koherensi dibatasi karena dalam sebuah wacana liputan utama berisikan 

5w+1H yang saling berhubungan dengan delapan macam koherensi tersebut.  
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1.3 Rumusan Masalah 

Secara umum, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

bentuk kohesi dan koherensi antarkalimat dalam wacana liputan utama di majalah 

Didaktik edisi XXXIII tahun 2014? Secara khusus, rumusan masalah penelitian ini 

adalah sebagai berikut.  

1) Bagaimana bentuk kohesi antarkalimat dalam wacana liputan utama di majalah 

Didaktik Edisi XXXIII Tahun 2014? 

2) Bagaimana bentuk koherensi antarkalimat dalam wacana liputan utama                

di majalah Didaktik Edisi XXXIII Tahun 2014? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Secara umum rumusan tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan 

kohesi dan koherensi antarkalimat dalam wacana liputan utama di majalah Didaktik 

edisi XXXIII tahun 2014. Secara khusus tujuan dari penelitian ini akan dipaparkan 

sebagai berikut. 

1) Mendeskripsikan bentuk kohesi antarkalimat dalam wacana liputan utama         

di majalah Didaktik Edisi XXXIII Tahun 2014. 

2) Mendeskripsikan bentuk koherensi antarkalimat dalam wacana liputan utama      

di majalah Didaktik Edisi XXXIII Tahun 2014. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian mengacu pada apa yang diberikan peneliti kepada 

bidang ilmu tertentu, instansi, masyarakat, dan semua pihak yang terlibat dalam 
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ilmu-ilmu terapan yang terkait. Penelitian tentang Analisis Kohesi dan Koherensi 

Antarkalimat dalam Wacana Liputan Utama di Majalah Didaktik Edisi XXXIII 

Tahun 2014, dapat dimanfaatkan secara teoritis dan secara praktis. Berikut 

penjabaran manfaat dalam penelitian ini. 

1.5.1 Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, nantinya penelitian ini diharapkan memperoleh deskripsi 

bentuk kohesi dan koherensi antarkalimat yang terdapat pada wacana liputan utama 

dalam majalah Didaktik Edisi XXXIII Tahun 2014. Penelitian ini juga bermanfaat 

untuk memberikan penjelasan secara teoritis yang berkaitan dengan masalah 

penelitian. Teori-teori tersebut dijadikan sebagai landasan atau titik acuan bagi 

penjelasan masalah penelitian. Oleh karena itu, sangat perlulah penjelasan teori-

teori tersebut untuk menambah pengetahuan dan pemahaman pembaca tentang 

kohesi dan koherensi suatu wacana. 

  

1.5.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkuliahan jurusan 

bahasa dan Sastra Indonesia, yaitu agar dapat digunakan sebagai bahan bandingan 

atau acuan untuk pengajaran bidang analisis wacana khususnya mengenai kohesi 

dan koherensi antarkalimat. Peneliti juga mengharapkan agar penelitian ini dapat 

mendorong penelitian analisis wacana dalam aspek gramatikal. Dengan demikian, 

penelitian ini dapat memberikan pengertian wacana secara lebih mendalam dan 

dapat memberikan makna yang lebih menyeluruh mengenai analisis wacana yang 

diteliti. 
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1.6 Definisi Operasional 

Untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini maka setiap istilah 

akan diuraikan. Hal ini dilakukan guna menghindari salah tafsir dari pembaca dan 

mengerucutkan langsung pada permasalahan. Berikut penjabaran dari definisi 

operasional tersebut. 

a. Kohesi merupakan perbuatan atau keadaan menghubungkan atau 

mempertalikan (Tarigan, 1993: 104). 

b. Kohesi Gramatikal merupakan kepaduan bentuk sesuai dengan tata bahasa, 

hubungan gramatikal itu dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk bahasa yang 

digunakan (Arifin & Rani, 2000: 78). 

c. Kohesi leksikal adalah pemilihan kosakata yang serasi (Suhardi, 2013: 102). 

d. Koherensi adalah perpaduan hubungan maknawi antara bagian-bagian dalam 

wacana (Djajasudarma, 2012: 39). 

e. Wacana liputan utama adalah satuan bahasa terlengkap, realisasinya tampak 

pada bentuk karangan yang utuh, seperti artikel yang berisikan berita inti. (Ali, 

1995: 538). 

 


