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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kurikulum 2013 menyadari bahwa peran penting bahasa sebagai wahana 

untuk menyebarkan pengetahuan dari seseorang ke orang lain (Nuh dalam Zabadi, 

2014:iv). Ketidaksempurnaan pemahaman bahasa akan menyebabkan terjadinya 

penyimpangan dalam proses pemahaman terhadap pengetahuan. Semua yang akan 

disampaikan pendidik kepada peserta didiknya hanya dapat dipahami dengan baik 

apabila bahasa yang dipergunakan dapat dipahami dengan baik oleh kedua belah 

pihak. 

Pembelajaran Bahasa Indonesia untuk SMP/MTs Kelas VII yang disajikan 

dalam buku Bahasa Indonesia Wahana Pengetahuan disusun dengan berbasis 

teks. Buku tersebut berisi tentang berbagai cara penyajian pengetahuan dengan 

macam jenis teks. Pemahaman terhadap jenis, kaidah, dan konteks suatu teks 

ditekankan sehingga memudahkan peserta didik menangkap makna yang 

terkandung dalam teks maupun menyajikan gagasan dalam bentuk teks yang 

sesuai. 

Buku teks ialah buku pelajaran dalam bidang studi tertentu. Buku tersebut 

merupakan buku standar dan disusun oleh pakar di bidangnya yang ditujukan bagi 

tujuan instruksional tertentu dilengkapi dengan sarana yang serasi dan mudah 

dipakai di sekolah-sekolah salah satunya SMP/MTs, sehingga dapat menunjang 

suatu program pengajaran (Tarigan dan Djago, 1990:37). Buku teks yang baik 

haruslah relevan dan menunjang pelaksanaan kurikulum.  
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Buku Bahasa Indonesia Wahana Pengetahuan SMP/MTs kelas VII 

diharapkan, peserta didik mampu memproduksi dan menggunakan teks sesuai 

dengan tujuan dan fungsi sosialnya. Dalam pembelajaran bahasa yang berbasis 

teks, bahasa Indonesia diajarkan bukan sekadar sebagai pengetahuan bahasa, 

melainkan sebagai teks yang berfungsi untuk menjadi sumber aktualisasi diri 

penggunanya pada konteks sosial-budaya akademis. Teks dipandang sebagai 

satuan bahasa yang bermakna secara kontekstual (Zabadi, 2014:vi).  

Buku teks pelajaran hendaknya mampu menyajikan bahan ajar dalam 

bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pada buku tersebut dapat dilihat 

penggunaan bahasanya wajar, menarik, dan sesuai dengan perkembangan peserta 

didik atau tidak. Aspek keterbacaan berkaitan dengan tingkat kemudahan bahasa 

(kosakata, kalimat, paragraf, dan wacana) bagi peserta didik harus sesuai dengan 

jenjang pendidikannya, yakni hal-hal yang berhubungan dengan kemudahan 

membaca bentuk tulisan, kemenarikan bahan ajar sesuai dengan minat baca 

peserta didik. 

Teks dapat diperinci ke dalam berbagai jenis seperti, deskripsi, penceritaan 

(recount), prosedur, laporan, eksplanasi, eksposisi, diskusi, surat, iklan, catatan 

harian, negosiasi, pantun, dongeng, anekdot, dan fiksi sejarah. Semua jenis teks 

itu dapat dikelompokkan ke dalam teks cerita, teks faktual, dan teks tanggapan. 

Sesuai dengan kurikulum 2013, buku siswa Bahasa Indonesia Wahana 

Pengetahuan SMP/MTs kelas VII berisi delapan bab. Peserta didik mempelajari 

jenis teks laporan hasil observasi, deskripsi, eksposisi, eksplanasi, dan teks cerita 

pendek. 
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Buku teks merupakan pegangan wajib bagi peserta didik pada saat proses 

pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, buku teks harus memiliki aspek keter-

bacaan yang berkaitan dengan tingkat kemudahan bahasa (kosakata, kalimat, 

paragraf, dan wacana) baik dan benar. Teks yang terdapat dalam buku Bahasa 

Indonesia Wahana Pengetahuan SMP/MTs kelas VII harus menggunakan 

kosakata, kalimat, dan paragraf yang mudah agar dapat dipahami oleh peserta 

didik. Deretan kalimat yang disusun menjadi paragraf, dan paragraf yang saling 

berkaitan dalam kesatuan merupakan suatu bentuk wacana yang utuh.  

Wacana yang utuh adalah wacana yang lengkap, yaitu mengandung aspek-

aspek yang terpadu dan menyeluruh. Aspek-aspek yang dimaksud antara lain 

adalah kohesi, koherensi, topik wacana, aspek leksikal, aspek gramatikal, aspek 

fonologis, dan aspek semantis (Mulyana, 2005:25-26). Pada penelitian ini, peneliti 

hanya memfokuskan pada keutuhan wacana yaitu koherensi wacana. Sama halnya 

dengan kohesi, koherensi juga memiliki kaitan erat dengan wacana untuk mem-

bentuk wacana yang baik tidak cukup hanya mengandalkan piranti kohesi, tetapi 

juga diperlukan suatu kekoherensian sebuah teks. Beberapa kalimat dapat menjadi 

wacana jika kalimat itu memiliki hubungan makna yang koherensif. Koherensi 

dapat terbentuk jika teks tersebut telah kohesif dan kepaduan hubungan maknawi 

dalam sebuah wacana sehingga menciptakan ide tertentu yang dapat dipahami 

oleh khalayak.  

Lubis (1993:99) mengatakan, koherensi adalah kekompakan hubungan 

antarkalimat yang terdapat pada suatu wacana. Waktu membaca suatu teks, 

merasakan bahwa sebuah kalimat berhubungan dengan kalimat sebelumnya dan 

demikian seterusnya sampai akhir kalimat. Tali-tali (benang-benang) halus yang 
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menghubungkan kalimat itu menjadi wacana yang baik dan sempurna. Wahyudi 

(dalam Mulyana, 2005:30) berpendapat bahwa hubungan koherensi ialah 

keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian lainnya, sehingga kalimat 

memiliki kesatuan makna yang utuh. Wacana yang koheren memiliki ciri-ciri, 

susunannya teratur dan amanatnya terjalin rapi, sehingga mudah diinterpretasikan.  

Jadi, koherensi merupakan salah satu aspek yang paling penting, paling dasar, dan 

sangat menentukan di dalam wacana. 

Dalam struktur wacana, aspek koherensi sangat diperlukan keberadaannya 

untuk menata pertalian batin antara proposisi yang satu dengan lainnya untuk 

mendapatkan keutuhan. Sejalan dengan hal tersebut, Halliday dan Hasan (dalam 

Mulyana, 2005:31) menegaskan bahwa struktur wacana pada dasarnya bukanlah 

struktur sintaktik, melainkan struktur semantik, yakni semantik kalimat yang di 

dalamnya mengandung proposisi-proposisi. Oleh karena itu, kalimat hanya akan 

menjadi wacana sepanjang ada hubungan makna (arti) di antara kalimat-kalimat 

itu sendiri.  

Keutuhan tersebut diwujudkan oleh adanya hubungan-hubungan makna 

yang terjadi antarunsur (bagian) secara semantis. Wacana yang baik ditandai 

dengan adanya hubungan semantis antarunsur bagian dalam wacana. Hubungan  

tersebut kadang terjadi melalui alat bantu kohesi, namun kadang-kadang dapat 

terjadi tanpa bantuan alat kohesi. Hubungan semantis antarbagian dalam wacana 

ini terjadi antarproposisi. Secara keseluruhan hubungan makna yang bersifat ko-

heren menjadi bagian dari organisasi semantis.  

Kridalaksana (dalam Lubis, 1993:100) mengatakan bahwa terdapat 13 jenis 

hubungan semantik. Hubungan koherensi tersebut di antaranya; (1) hubungan 
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sebab-akibat, (2) hubungan perbandingan, (3) hubungan parafrastis, (4) hubungan 

amplikatif, (5) hubungan aditif, (6) hubungan sarana-hasil, (7) hubungan latar-

kesimpulan, (8) hubungan sarana tujuan, (9) hubungan kelonggaran hasil, (10) 

hubungan syarat-hasil, (11) hubungan identifikasi, (12) hubungan generik-

spesifik, (13) hubungan ibarat. Selain itu, terdapat faktor lain yang 

memungkinkan terciptanya koherensi wacana antara lain, latar belakang 

pengetahuan pemakai bahasa atas bidang permasalahan (subject matter), 

pengetahuan atas bidang budaya dan sosial, dan kemampuan membaca hal-hal 

yang tersirat (membuat praanggapan) (Arifin dan Rani, 2000:122).  

Selain jenis hubungan koherensi, adapun unsur-unsur koherensi wacana 

untuk mengetahui keutuhan suatu wacana. D’Angelo (dalam Tarigan, 1987:105) 

menyatakan bahwa unsur-unsur koherensi wacana terdiri dari 13 unsur, tetapi di 

sini peneliti membatasi unsur tersebut agar tidak meluas pada jenis hubungan 

koherensi. Unsur-unsur tersebut yaitu; (1) unsur repetisi (pengulangan), (2) 

pronomina (kata ganti), (3) sinonim, dan (4) lokasi tempat. Keberadaan unsur 

koherensi sebenarnya tidak pada satuan teks semata (secara formal), melainkan 

pada kemampuan pembaca/pendengar dalam menghubungkan makna dan 

menginterpretasikan suatu bentuk wacana yang diterimanya (Mulyana, 2005:31). 

Buku Bahasa Indonesia Wahana Pengetahuan SMP/MTs kelas VII, dipilih 

sebagai objek peneliti karena buku tersebut merupakan buku bacaan atau buku 

pegangan peserta didik ketika proses pembelajaran di kelas. Buku ini juga 

merupakan buku baru yang berbasis teks pada kurikulum 2013. Buku SMP kelas 

VII dipilih karena peserta didik kelas VII masih dalam masa peralihan dari 

Sekolah Dasar menuju ke Sekolah Menengah Pertama. Pada buku tersebut peserta 
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didik kelas VII juga masih dalam tahap perkenalan dengan beberapa teks seperti, 

teks observasi, deskripsi, eksposisi, eksplanasi, dan teks cerita pendek. Selain itu, 

penggunaan penanda koherensi pada buku tujuannya ialah agar terciptanya 

susunan dan struktur wacana yang memiliki sifat serasi, runtut, dan logis. Jika 

koherensi tersusun dengan baik, pemahaman terhadap wacana juga akan tercapai 

dengan baik. Oleh karena itu, peserta didik dapat lebih mudah dalam memahami 

maksud dan makna yang terdapat pada buku teks tersebut. 

Penelitian lain tentang koherensi juga pernah dilakukan oleh Susanto (2012) 

dengan judul Keutuhan Struktur Wacana Opini dalam Media Masa Cetak Kompas 

Edisi Maret 2012. Hasil penelitian ini adalah deskripsi bentuk piranti kohesi dan 

koherensi yang digunakan dalam wacana opini media massa cetak. Bentuk piranti 

kohesi dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu kohesi antarkalimat dan kohesi 

antarparagraf. Piranti kohesi gramatikal yang ditemukan penggunaannya adalah 

referensi, elipsis, substitusi, dan konjungsi, untuk piranti kohesi leksikal ditemu-

kan penggunaan repetisi, kolokasi, hiponim, antonim, sinonim. Alat kepaduan 

yang paling dominan dalam mempersatukan wacana ditunjukkan oleh tipe 

kepaduan repetisi.  

Struktur koherensi juga dikategorikan menjadi dua kelompok yaitu 

koherensi antarkalimat dan koherensi antarparagraf. Struktur koherensi yang 

ditemukan dalam wacana opini dalam Kompas hubungan sebab-akibat, hubungan 

misalan-contoh, hubungan amplikatif, dan hubungan penambahan. Wujud 

penggunaan hubungan sebab-akibat dapat ditandai dengan kata ‘akibatnya’. 

Wujud penggunaan hubungan amplikatif dapat dilakukan dengan menambahkan 

‘contoh’ untuk memperkuat pernyataan kalimat sebelumnya. Hubungan makna 

 



7 

 

penambahan dapat ditandai dengan kata ‘selain itu’. Hubungan misalan-contoh 

dapat ditandai dengan kata ‘misalnya’, ‘umpamanya’. Penelitian yang dilakukan 

oleh Susanto menggunakan objek media cetak kompas, berbeda dengan peneliti 

ini menggunakan objek penelitian wacana buku Bahasa Indonesia Wahana 

Pengetahuan SMP/MTs kelas VII. 

Penelitian kedua tentang Koherensi Wacana monolog dalam Acara 

Redaksiana Trans 7 Edisi November 2014 yang dilakukan oleh Wulandari (2015). 

Objek kajian yang digunakan yaitu wacana lisan program pada program acara 

redaksiana Tran 7. Hasil dari penelitian tersebut yaitu hubungan semantik 

antarbagian wacana dan kesatuan latar belakang semantis yang lebih dominan 

adalah hubungan sebab akibat sebanyak 12, hubungan sarana hasil sebanyak 4, 

hubungan sarana tujuan sebanyak 3, hubungan latar kesimpulan sebanyak 3, 

kelonggaran hasil sebanyak 2, hubungan syarat hasil sebanyak 3, hubungan 

perbandingan 1, hubungan parasfrastis 3, hubungan aditif 1, hubungan identifikasi 

sebanyak 3, hubungan generik-spesifik sebanyak 3 dan hubungan perumpamaan 

sebanyak 4, sedangkan koherensi wacana berdasarkan kesatuan latar belakang 

semantis seperti; kesatuan topik terdapat 2, hubungan sosial antar partisipan 

sebanyak 3, jenis medium pembicaraan sebanyak 2. 

Terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Kesamaan 

dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang koherensi 

wacana. Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya, selain dari objek yang 

digunakan, penelitian ini juga berfokus pada jenis hubungan koherensi dan 

penggunaan unsur penanda koherensi wacana tulis yang terdapat pada buku 

Bahasa Indonesia Wahana Pengetahuan SMP/MTs kelas VII, sedangkan pada 
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penelitian tentang koherensi wacana sebelumnya hanya fokus dari segi hubungan 

semantik antarbagian wacana dan kesatuan latar belakang semantis pada wacana 

monolog acara Redaksiana Trans 7.  

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti jenis 

hubungan koherensi dan unsur koherensi dalam wacana teks buku Bahasa 

Indonesia Wahana Pengetahuan SMP/MTs kelas VII. Penggunaan koherensi 

pada sebuah teks akan memudahkan peserta didik dalam memahami maksud dan 

makna pada teks. Secara akademik penelitian ini penting dilakukan di Universitas 

Muhammadiyah Malang, karena hasil penelitian diharapkan dapat memberikan 

informasi yang valid tentang koherensi yang terdapat di dalam buku teks Bahasa 

Indonesia Wahana Pengetahuan SMP/MTs kelas VII. Dilihat dari penelitian 

sebelumnya, buku Bahasa Indonesia Wahana Pengetahuan SMP/ MTs kelas VII 

belum pernah digunakan dalam penelitian. Mengingat pentingnya penelitian ini, 

maka judul penelitian ini adalah Koherensi Wacana pada Buku “Bahasa Indonesia 

Wahana Pengetahuan” SMP/MTs Kelas VII Tahun 2014.   

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini sebagai 

berikut. 

1) Bagaimana jenis hubungan koherensi wacana pada buku Bahasa Indonesia 

Wahana Pengetahuan SMP/MTs kelas VII tahun 2014? 

2) Bagaimana penggunaan unsur penanda koherensi wacana pada buku Bahasa 

Indonesia Wahana Pengetahuan SMP/MTs kelas VII tahun 2014? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dapat 

dipaparkan sebagai berikut. 

1) Mendeskripsikan jenis hubungan koherensi wacana pada buku Bahasa 

Indonesia Wahana Pengetahuan SMP/MTs kelas VII tahun 2014. 

2) Mendeskripsikan penggunaan unsur penanda koherensi wacana pada buku 

Bahasa Indonesia Wahana Pengetahuan SMP/MTs kelas VII tahun 2014. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan manfaat, baik teoretis maupun 

praktis. 

1) Manfaat Teoretis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah hasil-hasil penelitian pada 

jurusan Bahasa Indonesia terutama dalam pengembangan teori kebahasaan, 

khususnya dalam bidang wacana. 

b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah literatur dalam bidang 

pendidikan, yaitu sebagai bahan referensi untuk mengembangkan ilmu 

bahasa khususnya penelitian yang berkaitan dengan koherensi. 

2)  Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi guru dalam 

memilih wacana yang baik pada pembelajaran Bahasa Indonesia. 

b. Bagi peserta didik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan, pengalaman, dan inspirasi yang tepat sehingga dapat 

meningkatkan pemahaman dalam memahami suatu teks.   
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c. Dapat digunakan bahan pertimbangan dalam penelitian lain khususnya 

penelitian yang berkaitan dengan koherensi.  

1.5 Definisi Operasional 

Definisi operasional istilah yang digunakan agar tidak terjadi 

kesalahpahaman pembaca. Ada beberapa definisi operasional istilah yang perlu 

dalam penelitian ini. Istilah tersebut sebagai berikut.  

1) Wacana 

Wacana merupakan rentetan kalimat yang berkaitan, yang menghubungkan 

proposisi yang satu dengan proposisi yang lainnya, membentuk satu kesatuan, 

sehingga terbentuklah makna yang serasi di antara kalimat-kalimat (J.S. Badudu 

dalam Badara, 2012:16). 

2) Buku Teks 

Buku teks adalah buku pelajaran dalam bidang studi tertentu yang 

merupakan buku standar, yang disusun oleh para pakar dalam bidang tersebut 

dengan maksud dan tujuan instruksional, diperlengkapi dengan sarana-sarana 

pengajaran yang mudah dipahami oleh peserta didik di sekolah (Tarigan, 

1990:13). 

3) Koherensi  

Koherensi merupakan kekompakan hubungan antarkalimat yang terdapat 

pada suatu wacana (Lubis, 1993:99). 
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4) Jenis Koherensi

Jenis koherensi merupakan hubungan yang direpresentasikan oleh pertautan 

secara semantis antara kalimat (bagian) yang satu dengan kalimat lainnya 

(Kridalaksana dalam Lubis, 1993:100). 


