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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Wacana ialah satuan bahasa yang terdiri atas seperangkat kalimat yang 

mempunyai hubungan pengertian antara yang satu dengan yang lain (Rani dkk, 

2006: 49). Menurut Hayon bahwa wacana adalah suatu unit bahasa yang lebih 

besar dari kalimat atau suatu rangkaian, yang bersinambung dari bahasa, yang 

lebih besar dari pada kalimat. Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

wacana merupakan satuan bahasa yang lebih besar dari kalimat yang memiliki 

kesinambungan pengertian yang satu dengan yang lain. (dalam Rani dkk, 2006: 

40). 

Wacana merupakan tataran yang paling besar dalam hierarki kebahasaan. 

Sebagai tataran terbesar dalam hierarki kebahasaan, wacana tidak merupakan 

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

tertulis. Wacana yang disampaikan secara tertulis, penyampaian isi atau informasi 

disampaikan secara tertulis. Ini dimaksudkan agar tulisan tersebut dapat dipahami 

dan diinterprestasikan oleh pembaca. 

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

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

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

berita. Berita merupakan laporan tentang suatu kejadian yang baru atau 

keterangan yang terbaru tentang peristiwa yang disampaikan secara lisan dan 

1 



2 
 

tulisan. Wacana tulis mempunyai keterkaitan rangkaian antarkalimat secara 

gramatikal yang terdapat pada media massa salah satunya adalah rubrik Opini 

dalam Kompas. 

Opini adalah tulisan yang berisi tentang pendapat seseorang mengenai 

sebuah peristiwa yang termuat dalam rubrik. Rubrik inilah yang memuat tulisan-

tulisan yang berisi opini dalam media massa cetak. Tulisan-tulisan tersebut telah 

dipertimbangkan oleh redaksi dengan langkah-langkah selektif dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Mulyana (2005: 25) menyatakan bahwa suatu wacana dituntut memiliki 

keutuhan struktur. Keutuhan ini dibangun oleh komponen-komponen yang terjalin 

dalam suatu organisasi kewacanaan yang disebut struktur wacana. Aspek-aspek 

yang mempengaruhi keutuhan wacana itu adalah kohesi dan koherensi. 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kohesi dan koherensi sangat erat 

kaitannya dengan bidang analisis wacana.  

Kohesi dan koherensi berhubungan dengan konsep wacana, yaitu sebagai 

unsur pembentuk wacana yang ditandai dengan penanda kohesi dan penanda 

koherensi. Kohesi merupakan hubungan antar bagian dalam wacana yang ditandai 

dengan alat penggunaan unsur bahasa. Sebuah wacana dapat dikatakan kohesif 

jika dilengkapi dengan koherensi. Kohesi dan koherensi memiliki hubungan erat, 

sehingga dapat menghasilkan sebuah wacana dengan kesatuan makna yang utuh. 

Martutik (dalam Rani dkk, 2006: 77-78)  menyatakan bahwa penggunaan 

penanda kohesi merupakan bagian yang penting dalam membentuk wacana yang 

utuh dan koheren. Penanda-penanda kohesi itu dapat menyatakan hubungan 



3 
 

maknawi, hubungan kias, hubungan koreferensial dan sebagainya, sehingga dapat 

mengkaitkan komponen-komponen pesan dalam sebuah teks. Sebuah teks tidak 

akan menjadi sebuah wacana yang utuh jika tidak ada penanda kohesi di 

dalamnya, karena fungsi dari penanda kohesi adalah menghubungkan antar bagian 

dalam teks. Dengan adanya penanda kohesi tersebut sebuah teks dapat menjadi 

wacana yang penyajiannya runtun dan teratur. 

Unsur kohesi meliputi kohesi leksikal dan kohesi gramatikal. Kohesi 

leksikal atau perpaduan leksikal adalah hubungan leksikal antara bagian-bagian 

wacana untuk mendapatkan keserasian struktur secara kohesif (Mulyana, 2005: 

29). Unsur-unsur kohesi leksikal terdiri atas sinonim, antonim, repetisi, kolokasi, 

hiponim, dan ekuivalensi. Tujuan penggunaan unsur-unsur kohesi leksikal 

tersebut antara lain untuk memperoleh efek intensitas dari makna bahasa, untuk 

mendapatkan kejelasan informasi, dan keindahan bahasa. Penanda kohesi 

gramatikal terdiri atas referensi, substitusi, elipsis dan konjungsi. Masing-masing 

unsur dalam kohesi gramatikal ini memiliki fungsi yang berbeda dan saling 

berkaitan dalam menciptakan suatu wacana yang utuh. 

Kohesi merupakan keterhubungan semantis antar bagian dalam wacana 

yang ditandai oleh penanda katon. Kohesi dan koherensi memiliki keterkaitan 

yang erat, sehingga koherensi dapat terwujud apabila sebuah wacana telah 

kohesif. Kohesi mengatur hubungan antar teks dalam wacana, sedangkan 

koherensi mengatur hubungan maknawi dalam wacana. Sobur (2009: 81) 

mengatakan bahwa dalam analisis wacana koherensi adalah pertalian atau jalinan 

antar kata, proposisi atau kalimat. Dua buah kalimat atau proposisi yang 
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menggambarkan fakta yang berbeda dapat dihubungkan dengan memakai 

koherensi, sehingga fakta yang tidak berhubungan sekalipun dapat menjadi 

berhubungan ketika komunikator menghubungkannya. 

Koherensi dalam wacana dapat terjadi karena adanya kepaduan dan 

keterkaitan antar bagian secara batiniah (semantis) (Mulyana, 2005: 146). 

Hubungan semantis antar bagian dalam wacana ini terjadi antar proposisi. Secara 

struktural, bagian-bagian itu direpresentasikan oleh keterkaitan secara semantis 

antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Bagian yang saling berkaitan 

itu akan membentuk suatu kesatuan makna yang utuh (koheren). Kepaduan makna 

itulah yang menyebabkan bagian-bagian wacana dapat membentuk suatu kesatuan 

makna. 

Faktor lain yang menentukan keutuhan wacana yaitu relevansi dan faktor 

tekstual luar (extratextual factors). Rani dkk (2006: 88) menyatakan bahwa 

kesesuaian antar teks 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 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. 

Bahasa jurnalistik cenderung bersifat sederhana, karena mudah dipahami; 

komunikatif, karena berita yang disampaikan sesuai dengan pembacanya; dan 

ringkas, karena adanya berbagai keterbatasan ruang dan waktu (Assegaf Jaffar, 

1985: 2 dan 19). Dalam penulisannya, media massa tetap berpegang teguh pada 
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realita yang ada di lapangan. Berita-berita yang tertulis pada media massa telah 

melalui seleksi dan pertimbangan yang matang dari pihak redaksi. 

Wacana opini yang tertulis pada rubrik opini ditulis oleh masyarakat 

terkait dengan pendapat mereka terhadap suatu peristiwa yang sedang aktual. 

Opini tersebut dikirim kepada redaksi media massa cetak. Sebelum dimuat, 

diseleksi terlebih dahulu oleh pihak redaksi untuk menentukan layak atau tidak 

opini itu dimuat di media massa cetak. 

Penelitian ini menggunakan judul keutuhan struktur wacana opini dalam 

media massa cetak. Peneliti ingin mengetahui dan memaparkan sejauh mana 

tingkat kohesi dan koherensi kalimat-kalimat yang terdapat pada wacana opini 

media massa cetak, diharapkan nantinya penelitian ini dapat bermanfaat sebagai 

acuan atau bahan bandingan untuk pengajaran bidang analisis wacana khususnya 

mengenai keutuhan struktur wacana (kohesi dan koherensi). Opini seseorang tentu 

berbeda antara yang satu dengan yang lain. Begitu pula dengan bahasa dan cara 

penyampaiannya.  

Sebagai bahan kajian bandingan, penelitian yang membahas tentang 

struktur wacana pernah dibahas dalam skripsi Fitri (2009) dengan judul Struktur 

Paparan dalam Teks Berita Politik di Surat Kabar Kompas Edisi Maret 2009. 

Dari hasil penelitian tersebut menggunakan pendekatan makrostruktural dan 

mikrostruktural. Analisis wacana melalui pendekatan mikrostruktural didapatkan 

kekohesian dan kekoherensian, sehingga wacana mudah dibaca. Tujuan penelitian 

ini yaitu, 1) untuk mendapatkan gambaran singkat tentang Struktur Paparan dalam 

Teks Berita Politik, 2) untuk menjelaskan struktur makro dan mikro, dan 3) untuk 
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mendapat aspek kebahasaan lain. Penelitian tersebut mengidentifikasi bahwa 

situasi yang terjadi dalam sebuah peristiwa tergantung pada waktu dan lokasi 

tertentu. Selain itu, penelitian yang dilakukan terdapat topik yang bermacam-

macam sesuai dengan peristiwa yang sedang hangat dibicarakan dalam 

masyarakat.  

Penelitian tentang penggunaan penanda kohesi juga pernah dilakukan oleh 

Astutik (2005) dalam skripsinya yang berjudul Penggunaan Penanda Kohesi Dan 

Diksi Emotif Dalam Tulisan Pengalaman Pribadi Siswa Kelas VII SMPN I 

Kademangan Kabupaten Blitar. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa 

pembelajaran menulis pengalaman pribadi dengan menggunakan penanda kohesi 

dan diksi emotif dapat meningkatkan motivasi belajar siswa yang ditunjukkan 

dengan adanya peningkatan keantusiasan, ketertarikan, dan rasa ingin tahu yang 

besar. Selain itu dinyatakan bahwa wacana tulisan yang di analisis dengan melihat 

kekohesian unsur yang membentuknya. Dapat disimpulkan sebagai berikut : 5 

kohesi gramatikal yang mencakup, Frasa nominal dan Klausa, 6 unsur kohesi 

leksikal yang meliputi repetisi secara penuh, penggantian bentuk dan repetisi. 

Kata ganti dari hasil analisis.Wacana tersebut dapat digunakan sebagai bahan 

pembelajaran wacana di Sekolah. 

Penelitian di atas memiliki kaitan dengan penelitian yang saat ini 

dilakukan oleh peneliti. Akan tetapi peneliti lebih fokus pada keutuhan struktur 

wacana opini yang terdapat dalam media massa cetak, sehingga penelitian ini 

memiliki perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti 

sebelumnya. Penelitian yang membahas tentang bidang analisis wacana ini 
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diharapkan dapat mengembangkan ilmu bahasa khususnya yang terkait dengan 

bidang linguistik. 

Penelitian ini menggunakan media massa cetak Kompas. Alasan peneliti 

memilih menggunakan media massa Kompas karena media massa ini sangat 

dikenal oleh masyarakat luas sebagai media massa cetak yang memiliki mutu dan 

kualitas yang baik. Hal ini sesuai dengan oplah Kompas tahun 2011 yang 

mencapai 400.000 eksemplar. Tidak heran jika media harian ini mendapatkan 

pengakuan dari masyarakat menjadi sebuah media yang patut atau layak untuk 

dikonsumsi setiap hari. Opini-opini yang diungkapkan oleh para pembaca kompas 

sangat kritis dan menarik sehingga bahasa yang digunakan juga memiliki 

keutuhan wacana yang bagus dan lengkap. Pada penelitian ini peneliti 

menggunakan satu media massa cetak yaitu Kompas dengan sembilan edisi.  

1.2 Permasalahan 

Pada subbab masalah ini dibahas mengenai ruang lingkup, batasan 

masalah, dan rumusan masalah penelitian. 

1.2.1 Ruang Lingkup 

Merujuk pada uraian latar belakang, ruang lingkup penelitian ini adalah 

mengenai bagaimana kohesi dan koherensi dalam wacana opini di media massa 

cetak Kompas.  

Menurut Mulyana (2005: 30) di dalam bukunya yang berjudul “Kajian 

Wacana” bahwasannya istilah koherensi mengandung makna pertalian, yang 

berarti pertalian makna atau isi kalimat. Menurut Mulyana (2005: 45) kohesi 

dapat dibedakan atas beberapa jenis. Pembedaan tersebut dapat dijabarkan dalam 
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kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. Kohesi gramatikal dan leksikal ini 

merupakan bagian dari kohesi endosentris. Karena kohesi dibagi menjadi dua ada 

kohesi endosentris dan kohesi eksosentris. Kohesi gramatikal terdiri dari: 

referensi, subtitusi, elipsis, paralelisme, dan konjungsi. Sedangkan kohesi leksikal 

terdiri dari: sinonim, antonim, hiponim, kolokasi, repetisi dan ekuivalensi. 

Yayat Sudayat (2008: 152) koherensi adalah kekompakan hubungan antar 

kalimat dalam wacana. Meskipun begitu, interpretasi wacana berdasarkan struktur 

sintaksis dan leksikal bukan satu-satunya cara. Maka koherensi merupakan bagian 

dari suatu wacana, sebagai organisasi semantik, wadah gagasan yang disusun 

dalam urutan yang logis untuk mencapai maksud dan tuturan yang tepat. Ada 

beberapa jenis hubungan koherensi dalam wacana, antara lain hubungan sebab-

akibat, hubungan makna amplikatif, hubungan makna penambahan, dan hubungan 

misalan-contoh (Rani, dkk, 2006: 88). 

Rani dkk (2006: 49) menyatakan bahwa struktur wacana bersifat lebih 

terbuka dibandingkan dengan struktur kalimat, karena kemungkinan variasi 

susunan unsur-unsur kalimat sangat terbatas sedangkan kemungkinan variasi 

susunan unsur-unsur struktur wacana lebih besar. Junus dan Banasuru (1996: 28) 

menyatakan bahwa media massa cetak diartikan sebagai media massa yang 

mempergunakan alat percetakan sebagai mediumnya, misalnya buku, majalah, 

surat kabar, brosur dan lainnya yang sejenis. 

Ruang lingkup penelitian ini yaitu wacana opini dalam media massa cetak 

Kompas, khususnya mengenai isu-isu yang sedang aktual. Kompas merupakan 

media massa cetak ternama di Indonesia. Berita yang akan dimuat sebelumnya 
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telah melewati tahap seleksi dan dipertimbangkan oleh redaksi apakah berita itu 

layak dimuat atau tidak, sehingga mutu dan kualitas media massa ini tetap terjaga 

hingga kini. 

Media massa cetak Kompas memiliki beberapa halaman antara lain politik 

dan hukum, opini, internasional, pendidikan dan kebudayaan, pengetahuan dan 

teknologi, umum, sosok, bisnis dan keuangan, serta halaman olahraga yang lebih 

dikenal dengan halaman sport. Kompas juga menyediakan halaman yang khusus 

memuat berita-berita lokal. Jika Kompas yang terbit di daerah Jawa Timur, maka 

halamannya bernama Jawa Timur. Berita yang dimuat mengenai daerah-daerah 

sekitar Jawa Timur. Berita yang dimuat di harian Kompas lebih banyak berupa 

bahasan maupun kritik tentang bagaimana kehidupan politik baik di dalam dan di 

luar negeri. Selain itu juga dipaparkan mengenai bagaimana kondisi ekonomi, 

situasi pendidikan di dalam negeri dan luar negeri, memuat tentang kekayaan 

budaya Indonesia, teknologi dan kehebatan sosok seorang tokoh yang benar-benar 

patut dijadikan suri tauladan. Kompas sangat jarang meliput tentang berita 

kriminal dan gosip-gosip infotainment seputar kehidupan selebriti. 

1.2.2 Batasan Masalah 

Merujuk pada uraian latar belakang, batasan masalah penelitian ini adalah 

mengenai bagaimana kohesi dan koherensi dalam wacana opini di media massa 

cetak Kompas. Piranti kohesi dan koherensi antar kalimat dan antar paragraf akan 

dibahas dalam penelitian ini. Kohesi itu sendiri meliputi kohesi gramatikal dan 

kohesi leksikal. Bahasan mengenai kohesi gramatikal meliputi referensi, 
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substitusi, elipsis dan konjungsi. Bahasan mengenai kohesi leksikal antara lain 

yaitu sinonim, antonim, repetisi, kolokasi, hiponim, dan ekuivalensi. 

Koherensi yang dibahas pada penelitian ini adalah mengenai hubungan semantis 

yang meliputi hubungan sebab-akibat, hubungan makna amplikatif, hubungan 

makna penambahan, dan hubungan misalan-contoh. 

1.2.3 Rumusan Masalah 

Secara umum rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana aspek 

keutuhan wacana opini dalam media massa cetak “Kompas”? Secara khusus 

rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Bagaimana kohesi dalam wacana opini di media massa cetak “Kompas”? 

b. Bagaimana koherensi dalam wacana opini di media massa cetak “Kompas”? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan umum penelitian ini 

adalah memaparkan aspek keutuhan wacana opini dalam media massa cetak 

“Kompas”. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Memaparkan kohesi dalam wacana opini di media massa cetak “Kompas”. 

b. Memaparkan koherensi dalam wacana opini di media massa cetak “Kompas”. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian yang dilakukan pasti memiliki manfaat. Secara teoritis, 

nantinya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap 

pengembangan analisis wacana sebagai bahan kajian mengenai keutuhan struktur 

wacana khususnya mengenai kohesi dan koherensi. 
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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 

keutuhan struktur wacana yang meliputi kohesi dan koherensi. 

 

1.5 Penegasan Istilah  

Demi menghindari terjadinya perbedaan penafsiran antara peneliti dan 

pembaca terhadap istilah-istilah yang digunakan, berikut ini penjelasan tentang 

definisi yang terkait dengan judul penelitian. 

a. Keutuhan adalah komponen-komponen yang disajikan secara lengkap dan 

tertata dalam struktur wacana. 

b. Struktur wacana adalah susunan elemen-elemen dalam pembentukan wacana 

yang utuh. 

c. Opini adalah pandangan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa 

yang dituangkan ke dalam bentuk tulisan. 

d. Media massa cetak adalah surat kabar yang berisi tentang segala bidang dan di 

dalamnya juga memuat wacana opini tentang suatu fenomena yang sedang 

terjadi. 

e. Kohesi merupakan perbuatan atau keadaan menghubungkan atau 

mempertalikan. 

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

wacana.  

 

 

 


