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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemampuan berbahasa terbagi atas empat aspek, yaitu aspek 

mendengarkan, aspek berbicara, aspek membaca dan aspek menulis (Depdiknas, 

2003). Tulis-menulis atau karangan-mengarang bertujuan untuk mengungkapkan 

fakta-fakta, perasaan, sikap dan isi pikiran secara jelas dan efektif kepada 

pembaca. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki penulis, semakin mudah 

menyampaikan informasi pada pembaca. Pengetahuan-pengetahuan yang harus 

dikuasai penulis adalah sistem ejaan, diksi, tatabahasa, paragraf, wacana dan 

konvensi naskah. 

Menulis merupakan kegiatan yang produktif dan ekspresif (Tarigan, 

1986:3). Dikatakan produktif karena penulis mempunyai produk yang berupa 

tulisan untuk dibaca orang lain. Sedangkan yang dimaksud ekspresif adalah 

penulis dapat mengekspresikan ide, pengalaman dan pendapat kepada orang lain 

melalui tulisan yang telah diciptakan oleh seorang penulis. 

Menurut Mujianto (2003:3) menjelaskan bahwa dalam kehidupan modern 

ini, keterampilan menulis sangat dibutuhkan. Kiranya tidak terlalu berlebihan, bila 

dikatakan bahwa keterampilan menulis merupakan suatu ciri dari orang yang 

terpelajar atau bangsa yang terpelajar. Sehubungan dengan hal ini, ada seorang 

penulis yang mengatakan bahwa menulis dipergunakan oleh orang terpelajar 

untuk mencatat, meyakinkan, memberitahukan, dan mempengaruhi orang lain. 
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Pengajaran bahasa Indonesia bertujuan agar, (1) mahasiswa memiliki 

pengetahuan yang falid tentang bahasa Indonesia (2) mahasiswa terampil 

menggunakan bahasa Indonesia,dan (3) mahasiswa memiliki sifat mental yang 

positif terhadap bahasa Indonesia (Romlah, 2004:4). Untuk mencapai tujuan 

tersebut, materi bahasa Indonesia yang diajarkan di kampus-kampus dengan 

kurikulum yang sudah ada. Pengajaran bahasa Indonesia diajarkan pada 

keterampilan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini dapat 

diwujudkan dengan (1) membaca, (2) berbicara, (3) menyimak, dan (4) menulis.  

Menulis hal yang sangat penting bagi mahasiswa, karena memudahkan 

mahasiswa berpikir kritis. Dengan begitu, mahasiswa lebih mudah menuangkan 

ide pikiran yang disampaikan melalui tulisan. Mahasiswa dapat memperoleh 

pengalaman belajar melalui tulisan. Selain itu, mahasiswa dapat menjelaskan 

pikiran-pikiranya dengan tulisan. Tidak jarang bila mahasiswa menemui apa yang 

sebenarnya yang dipikirkan dan dirasakan mengenai orang-orang atau gagasan-

gagasan yang aktual dicurahkan melalui tulisan. 

Menulis sebuah karangan, tentu tidak terlepas dari penggunaan penanda 

kohesi antarkalimat, hal tersebut bertujuan agar karangan yang ditulis menjadi 

padu atau kohesif. Di samping itu, karangan yang baik harus memakai penanda 

kohesi atau penghubung yang tepat untuk menciptakan paragraf yang kohesif. 

Karangan argumentasi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang jurusan 

Bahasa Indonesia semester IV kelas A merupakan hal yang menarik untuk 

dijadikan sebuah objek penelitian. Sebab, dalam sebuah karangan argumentasi 

pada umumnya bersifat untuk memberi argumen atau alasan terhadap suatu hal, 
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dan dalam penulisannya tidak terlepas dari penggunaan penanda kohesi 

antarkalimat. Bertolak dari alasan tersebut, penelitian ini akan mengkaji tentang 

penggunaan penanda kohesi antarkalimat yang terdapat dalam karangan 

argumentasi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang jurusan Bahasa 

Indonesia semester IV kelas A, mengingat penggunaan penanda kohesi 

merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan sebuah karangan.  

Penelitian terdahulu tentang “Analisis Gramatikal dan Leksikal Syair Lagu 

Ciptaan Iwan Fals Album Wakil Rakyat”, pernah dilakukan oleh Akh Khusairi 

mahasiswa UMM pada tahun 2006. Penelitian tersebut mengkaji tentang kohesi 

gramatikal difokuskan pada aspek pronomina dan substitusi, sedangkan pada 

kohesi leksikal difokuskan pada repetisi dan hiponim pada syair lagu album 

“Wakil Rakyat” ciptaan Iwan Fals. Hasil simpulan dalam penelitian ini bahwa 

pemakaian kohesi gramatikal yang cenderung dominan digunakan yakni, pada 

aspek pronomina yang meliputi referensi demonstratif, referensi komparatif dan 

aspek substitusi. Sedangkan pemakaian kohesi leksikal yang cenderung digunakan 

yakni, repetisi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih 

memfokuskan pada kohesi gramatikal pada aspek pronomina, substitusi, dan 

konjungsi. Sedangkan pada kohesi leksikalnya mengacu pada aspek repetisi dan 

kolokasi.  

Berdasarkan uraian di atas, penelitian tentang analisis penanda kohesi 

antarkalimat perlu dilakukan, karena penelitian ini juga menelaah tentang 

gramatikal dan leksikal dalam karangan argumentasi mahasiswa. Secara akademik 

penelitian ini penting dilakukan di Universitas Muhammadiyah Malang, karena 
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hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang valid tentang jenis 

penanda kohesi dan penanda kohesi antarkalimat yang dominan digunakan dalam 

karangan argumentasi mahasiswa, karena objek yang diteliti berbeda dengan 

penelitian sebelumnya. Mengingat pentingnya penelitian ini, maka penelitian ini 

diberi judul “Analisis Penanda Kohesi Antarkalimat dalam Karangan 

Argumentasi Mahasiswa Jurusan Bahasa Indonesia Semester IV Kelas A Tahun 

Akademik 2010/2011 Universitas Muhammadiyah Malang”. 

 

1.2 Jangkauan Masalah 

Menurut Widodo (dalam Romlah, 2004:12) penanda kohesi antatkalimat 

adalah seperangkat alat kebahasaan, baik berupa kata maupun frasa, yang 

berfungsi untuk menandai hubungan antarkalimat, baik hubungan struktural 

maupun semantik dalam wacana. Dilihat dari satuan bahasa, penanda kohesi ada 

tiga jenis, yaitu (1) penanda kohesi intrakalimat, (2) penanda kohesi antarkalimat, 

dan (3) penanda kohesi antarparagraf.  

Dilihat dari jenisnya, penanda kohesi antarkalimat ada dua jenis, yaitu 

unsur penanda kohesi gramatikal dan penanda kohesi leksikal (Alwi, 2003:427). 

Hubungan penanda kohesi gramatikal itu dibedakan menjadi empat jenis, yaitu 

referensi, substitusi, dan konjungsi. Hubungan penanda kohesi leksikal terdiri dari 

repetisi, dan kolokasi. Referensi ada dua jenis, yaitu referensi eksofora dan 

endofora serta referensi anafora dan katafora. Referensi anafora dan katafora ada 

tiga jenis, yaitu pronominal persona, pronominal demonstratif, dan pronominal 

komparatif. Substitusi ada tiga jenis, yaitu kata ganti orang, tempat, dan sesuatu 

hal. Konjungsi ada tujuhbelas jenis, yaitu penanda urutan waktu, penanda pilihan, 
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penanda alahan, penanda parafrase, penanda ketidakserasian, penanda serasian, 

penanda tambahan, penanda pertentangan, penanda perbandingan, penanda sebab-

akibat, penanda harapan, penanda ringkasan dan simpulan, penanda misalan atau 

contohan, penanda keragu-raguan, penanda konsesif, penanda tegasan, dan 

penanda jelasan. Repetisi ada tiga jenis, yaitu ulangan dengan penggantian, 

ulangan penuh, dan ulangan dengan bentuk lain (Rani dan Arifin, 2004:105,129 

dan 133). 

Menurut Widodo (dalam Romlah, 2004:14-15) dilihat dari penggunaanya, 

penanda kohesi antarkalimat ada tiga jenis, yaitu (1) keseringan, (2) kompetensi 

penulis, dan (3) sikap penulis terhadap fungsi dan peranan kohesi dalam teks 

karangan. Dilihat dari cara pengukuran pemahamannya, penanda kohesi 

antarkalimat ada tiga jenis, yaitu (1) tingkatan kognitif, (2) tingkatan afektif, dan 

(3) tingkatan psikomotorik.  

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan jangkauan masalah di atas, maka perlu diadakan pembatasan 

sehingga sesuai dengan hasil yang diharapkan. Hal ini dilakukan karena 

mengingat luasnya cakupan masalah yang diteliti. Selain itu juga karena 

keterbatsan kemampuan, tenaga, dan waktu maka penelitian analisis penanda 

kohesi antarkalimat dibatasi pada penanda kohesi gramatikal dan leksikal, 1) 

kohesi gramatikal a) referensi (Pronomina), b) substitusi, dan c) konjungsi. 2) 

kohesi leksikal a) repetisi, b) kolokasi. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah. 

1) Apa jenis penanda kohesi antarkalimat yang digunakan dalam karangan 

mahasiswa Jurusan Bahasa Indonesia Semester IV Kelas A Tahun 

Akademik 2010/2011 Universitas Muhammadiyah Malang? 

2) Apa penanda kohesi antarkalimat yang dominan digunakan dalam 

karangan mahasiswa Jurusan Bahasa Indonesia Semester IV Kelas A 

Tahun Akademik 2010/2011 Universitas Muhammadiyah Malang? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

1.5.1 Tujuan Umum 

Berdasarkan rumusan masalah, secara umum, penelitian ini bertujuan 

memperoleh deskripsi penggunaan penanda kohesi dalam karangan mahasiswa 

Jurusan Bahasa Indonesia Semester IV Kelas A Tahun Akademik 2010/2011 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

Secara khusus, penelitian ini bertujuan memperoleh deskripsi penggunaan 

kohesi antarkalimat dalam karangan mahasiswa Jurusan Bahasa Indonesia 

semester IV kelas A Tahun Akademik 2010/2011 Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

1) Mendeskripsikan jenis penanda kohesi antarkalimat yang digunakan 

dalam karangan mahasiswa Jurusan Bahasa Indonesia semester IV kelas 

A Tahun Akademik 2010/2011 Universitas Muhammadiyah Malang. 
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2) Mendeskripsikan penanda kohesi antarkalimat yang dominan digunakan 

dalam karangan mahasiswa Jurusan Bahasa Indonesia semester IV kelas 

A Tahun Akademik 2010/2011 Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian, manfaat yang dapat diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Memberikan informasi tentang jenis penanda kohesi dan penanda kohesi 

antarkalimat yang dominan digunakan dalam kegiatan menulis, sehingga 

pengajar dapat menentukan penanda kohesi jenis apa saja yang harus 

mendapatkan perhatian dan prioritas dalam pengajarannya. 

2) Membantu pengajar untuk menentukan titik lemah para mahasiswa dalam 

menggunakan penanda kohesi dalam karangan. Perolehan informasi 

tentang titik lemah itu lebih lanjut sangat membantu pengajar dalam 

memberikan latihan dan bimbingan. 

 

1.7 Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran terhadap istilah yang digunakan 

dalam penelitian ini, perlu diberikan batasan operasional. Adapun istilah-istilah 

tersebut sebagai berikut. 

1) Kohesi adalah hubungan antarkalimat di dalam sebuah wacana, baik dalam 

strata gramatikal maupun dalam strata leksikal tertentu (Alwi, 2003:427). 

2) Penanda kohesi antarkalimat adalah seperangkat alat kebahasaan, baik 

berupa kata maupun frasa, yang berfungsi untuk menandai hubungan 
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antarkalimat, baik hubungan struktural maupun semantik dalam wacana 

(Widodo dalam Romlah, 2004:212). 

3) Penanda kohesi gramatikal adalah penanda hubung formal yang 

mempertautkan satuan unsur wacana atau paragraf, mengacu pada 

kesesuaian kaidah gramatikal dalam wacana atau paragraf dari unsur yang 

terdapat kemudian dengan unsur yang telah ada sebelumnya. Dalam 

penelitian ini, penanda kohesi gramatikal ada tiga jenis, yaitu referensi, 

substitusi, dan konjungsi (Widodo dalam Romlah, 2004:14). 

4) Referensi merupakan kata yang dipakai untuk mengacu kepada nomina 

lain antara kata dan benda (Djajasudarma, 2006:48). 

5) Substitusi (penggantian) adalah pengambilalihan atau pertukaran bagi 

sesuatu segmen kata, frasa atau klausa oleh kata ganti yang lainnya. 

Penggantian ini juga ada penggantian nomina, penggantian verba dan 

penggantian klausa (Baikoeni, 2008:55). 

6) Konjungsi adalah kata tugas yang menghubungkan dua satuan bahasa 

yang sederajat, kata dengan kata, frase dengan frase, klausa dengan klausa 

(Alwi, 2002:296). 

7) Penanda kohesi leksikal adalah penanda hubung formal yang 

memghubungkan satuan unsur yang terdapat kemudian dengan leksem lain 

sebagai unsur yang ada sebelumnya (Widodo dalam Romlah, 2004:15). 

Dalam penelitian ini, penanda kohesi leksikal ada dua jenis yaitu, repetisi 

dan kolokasi. 
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8) Repetisi (pengulang) adalah penanda kohesi yang digunakan dengan 

mengulang sesuatu proposisi atau bagian proposisi (Rani dan Arifin, 

2004:129). 

9) Kolokasi adalah suatu hal yang selalu berdekatan atau berdampingan 

dengan yang lain biasanya diasosiasikan satu kesatuan (Rani dan Arifin, 

2004:133). 

10) Karangan argumentasi adalah karangan yang berusaha memberikan alasan 

untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan 

(Syafe”i, 1990:164). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


