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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahasa memiliki peranan penting dalam kehidupan kita. Bahasa merupakan 

alat komunikasi yang vital bagi manusia Bahasa digunakan untuk berkomunikasi 

setiap harinya. Tentu ada peran bahasa yang membuat satu sama lain dapat 

berkomunikasi, saling menyampaikan maksud. Tak hanya dalam bentuk lisan, tentu 

saja bahasa juga digunakan dalam bentuk tulisan. Dalam penggunaannya bahasa 

tidak hanya dilakukan satu orang  saja akan tetapi lebih dari satu orang, karena pada 

hakekatnya tanpa bahasa manusia tidak akan bisa berkomunikasi antara satu dengan 

yang lain. Itu mengakibatkan manusia yang satu dengan manusia yang saling akan 

tetap saling ketergantungan, saling membutuhkan karena menggunakan bahasa 

yang sama.  

Bahasa hadir sebagai karunia Tuhan yang tiada terkira. Bahasa dan 

pemakainya selalu dihubungkan dengan kegiatan didalam masyarakat. Pada 

peristiwa komunikasi, bahasa berfungsi merealisasikan dan mewujudkan adanya 

wacana. Pada pembahasan ini ada juga satu pendapat ilmuan yang mengemukakan 

bahwasannya bahasa digunakan oleh bangsa Indonesia sebagai alat komunikasi 

untuk berbagai keperluan dalam berbagai kesempatan (Noerzisri, 2006:6). 

Wacana dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama wacana lisan 

dan tulisan. Sebagai satuan bahasa yang lengkap, dalam wacana terdapat konsep, 

gagasan, pikiran, atau ide yang utuh yang bisa di pahami oleh pembaca (dalam 
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wacana tulis)atau pendengar (dalam wacana lisan), tanpa keraguan apapun. Sebagai 

satuan sistem gramatikal tertinggi, berarti wacana itu dibentuk dari kalimat atau 

kalimat-kalimat yang memenuhi persyaratan gramatikal, dan persyaratan 

kewacanaan lainnya. 

Persyaratan gramatikal dalam wacana dapat dipenuhi kalau dalam wacana 

itu sudah terbina kekohesian yaitu, adanya keserasian hubungan antara unsur-unsur 

yang ada dalam wacana tersebut. Jika wacana tersebut kohesif, akan terciptalah 

kekoherensian yaitu  isi wacana yang baik dan benar (Chaer, 2007: 267-272 ).; 

Analisis wacana pada dasarnya merupakan kajian tentang fungsi bahasa 

atau penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi. Wacana sangat berperan penting 

dalam komunikasi karena wacana merupakan bahasa yang terlengkap. 

Kridalaksana (dalam Darma, 2014) mengemukakan wacana adalah satuan bahasa 

yang terlengkap dalam gramatikal, merupakan satuan lingual tertinggi atau terbesar. 

Lebih lanjut diterangkan, wacana direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh 

(novel, buku, dan, sebagainya), paragraph, kalimat, atau kata yang membawa 

amanat yang lengkap (Noerzisri, 2006:6). 

Wacana merupakan kumpulan kata atau kalimat terlengkap, wacana 

dibentuk oleh bahasa sampai dengan  kalimat, sehingga terbentuk kohesi gramatikal 

dan kohesi leksikal bisa terlihat sempurna. Wacana juga merupakan  rentetan atau 

kelompok kalimat,  tidak hanya itu  wacana juga memiliki kalimat yang mengikuti 

satu sama lain kalimat awal atau kalimat sebelum dan kalimat akhir atau kalimat 

pengikut. Kalimat-kalimat ini akan menjadi satu kesatuan yang membuat makna 

yang selaras dan makna yang saling berkesinambungan. 
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Membahas tentang wacana, dalam penggunaan penanda wacana, wacana 

akan hadir sebagai akses untuk menciptakan keserasian dan keterpaduan dalam 

pemahaman wacana. Sebagai bagian utuh dari wacana, penanda kohesi sangat 

berperan aktif dalam keutuhan wacana karena kohesi merupaka syarat mutlak 

pemebentukan wacana, karena wacana dapat dikatakan baik jika terdapat rasa 

kepaduan yang dijalin oleh serangkaian kalimat. Hal ini dapat dikatakan bahwa 

kohesi adalah hubungan antara kalimat didalam sebuah wacana baik wacana 

gramatikal maupun wacana leksikal ( Uliyah: 2012) 

Surat kabar sebagai salah satu media masa menggunakan bahasa sebagai 

alat  untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Surat kabar menyiapkan 

informasi yang nyata atau realita sehingga masyarakat langsung mendapatkan 

informasi yang sebenarnya terjadi. Menurut Badara (2012:2) surat kabar dalam 

mempresentasikan realitas termaksud idiologi tentu menggunakan bahasa, sehingga 

realitas yang sebenarnya menjadi terdistorsi. Pada konteks tersebut surat kabar 

bukan hanya menjadi titik perhatian masyarakat namun juga dapat menjadi kajian 

kebahasaan. Rubrik merupakan suatu halaman atau ruang pada surat kabar yang 

disajikan secara khusus yang di dasarkan pada materi tertentu  untuk pembacanya. 

Surat kabar kahaba net ini menyediakan beberapa rubrik yang memberikan 

informasi yang teraktual untuk masyarakat. Diantaranya adalah rubrik Bima kita, 

citizen journalism, editorial, hiburan, internasional, kabar bima, musik, nasional, 

olah raga, opini, potret bima, selebritis, unik, usaha lokal, dan wisata. Semua  rubrik 

ini memberikan informasi terkini dan terpecaya yang bisa menguntungkan 

masyarakat mendapatkan informasi teraktual.  
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Salah satu rubrik yang menarik adalah rubrik Kahaba Bima pada  surat 

kabar online kahaba net, rubrik Kahaba Bima ini  di dalamnya memuat informasi-

informasi terkini. Untuk menarik pembaca, penulisbiasanya menggunakan siasat 

bahasa. Ketika seseorang penulis mengemukakan ide atau gagasan, yang perlu 

diperhatikan bukan dari segi kebahasaannya saja, melainkan juga dari segi 

pemahaman. Dengan adanya pemahaman yang jelas, maksud dan tujuan akan 

tersampaikan dengan jelas. 

Dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti penggunaan  

penanda  kohesi wacana pada rubrik Kahaba Bima pada surat kabar online kahaba 

net. Wacana tidak terlepas dari kohesi dan koherensi, kohesi adalah  hubungan 

antarkalimat dalam sebuah wacana, baik dalam strata gramatikal maupun dalam 

strata leksikal tertentu. Dengan kata lain, kohesi merupakan kualitas sebuah teks 

yang kalimatnya saling berhubungan. Selain itu, mengapa dipilih rubrik Kahaba 

Bima, rubrik Kahaba Bima patut diteliti karena di dalam rubrik ini terdapat banyak 

variasi penggunaan penanda kohesi yang fungsinya sebagai alat penghubung 

antarkalimat yang satu dengan yang lain sehingga membentuk keterkaitan. Rubrik 

Kahaba Bima surat kabar online kahaba net ini menyajikan informasi yang teraktual 

dan terkini yang bebas  dibaca oleh semua kalangan, laki-laki atau perempuan dan 

baik remaja maupun orang dewasa ini dalam penyampaiannya sebagai media 

informasi, akan lebih menarik untuk dikaji. 

Penelitian ini hanya berfokus pada penelitian penggunaan penanda kohesi 

pada saurat kabar Kahaba Bima dalam rubrik Kahaba Bima.Sesuai pembahasan di 

atas peneliti ingin mencoba mendesripsikan beberapa unsur-unsur penanda kohesi 
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yang ada dalam kohesi gramatikal dan kohesi leksikal pada rubrik surat kabar 

tersebut.  Oleh sebab itu, berdasarkan latar belakang yang sudah dirangkai oleh 

peneliti, maka penelitian ini berjudul “Penggunaan Penanda Kohesi Pada Wacana 

Berita Rubrik Kahaba Bima Surat Kabar Online Kahaba Net  Edisi Januari-Februari 

2018”. 

Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian-penelitian sebelumnya 

yang mengangkat mengenai kajian kohesi antarkalimat. Penelitian yang relevan ini 

berupa skripsi. Penelitian tersebut dilakukan oleh Ani Purwaningtias 2014 yang 

berjudul Analisis Penanda Kohesi AntarkalimatDalam Wacana Rubrik Gaya Hidup 

Surat Kabar Mingguan Kedaulatan Rakyat, skripsi Ani Purwaningtiasmembahas 

tentang  wujud dan makna penanda kohesi gramatikal dan kohesi leksikal yang 

terdapat dalam rubrik Gaya Hidup surat kabar mingguan Kedaulatan Rakyat. 

Pada  penelitian tersebut disimpulakan bahwa hasil penelitian wujud dan 

makna antarkalimat Dalam Wacana Rubrik Gaya Hidup Surat Kabar Mingguan 

Kedaulatan Rakyat kohesi gramatikal dan kohesi leksikal.  Wujud dan makna 

kohesi gramatikal ditemukan 1) referensi, 2) substitusi, 3) konjungsi. Wujud dan 

makna referensi meliputi pronomina persona, pronomina demonstratif, dan 

pronomina komparatif. Penanda konjungsi meliputi susbtitusi nominal, substitusi 

verbal, substitusi frase, dan substitusi klausa. Wuju dan  makna konjungsi meliputi 

koordinatif dan konjungsi idiomatik. Kedua, penanada kohesi leksikal meliputi 6 

jenis kohesi yaitu repetisi, sinonimi, antonimi, kolokasi, hiponimii, dan ekuivalensi. 

Pada penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. 

Subjek penelitian yang digunakan juga berbeda. Subjek yang digunakan Ani 



6 
 

 
 

PurwaningtiasWacana Rubrik Gaya Hidup Surat Kabar Mingguan Kedaulatan 

Rakyat . Sedangkan, dalam penelitian ini adalah wacana berita rubrik Kahaba Bima 

di  surat kabar online kahaba net . Objek penelitian sebelumnya adalah penggunaan 

wujud dan makna kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. Pada penelitian ini adalah 

penggunaan penanda kohesi gramatikal dan kohesi leksikal yang terdapat dalam 

wacana berita rubrik Kahaba Bima di  surat kabar online kahaba net. 

Selain itu terdapat penelitian lain yang dilakukan oleh Indro Febiyanto pada 

tahun 2009 dengan judul Kohesi Gramatikal Dan Leksikal Pada Tajuk Rencana 

Surat Kabar Kompas. Dalam penelitian tersebut diketahui bahwa Tajuk Rencana 

memiliki kohesi gramatikal dengan referensi sebagai kohesi dominan yang 

ditemukan.  

  Pada penelitian tersebut semua data kohesi gramatikal ditemukan dengan 

data terbanyak referensi dan data paling sedikit kohesi gramatikal elipsi. Perbedaan 

dengan penelitian ini yaitu terhadap subjek data yang akan dianalisis. Dari sisi 

subjek yaitu Tajuk Rencana Kompas sedangkan pada peneletian ini menggunakan 

subjek  surat kabar onlinen kahaba net rubrik kahaba bima. 

Penelitian selanjutnya yang mengkaji mengenai kohesi sebelumnya pernah 

diteliti oleh Bahrudin pada tahun 2013. Penelitian tersebut mengenai kohesi 

gramatikal, dengan judul kajian Analisis Penggunaan Kohesi Gramatikal 

Antarkalimat Dalam Karangan Narasi Siswa Kelas VIII SMP Negri Satu Rembang 

Purbalingga. Pada penelitian tersebut ditemukan adanya bentuk kohesi referensi 

yang sering muncul. Hal tersebut dikarenakan para siswa banyak menggunakan 

kata ganti semantik sebagai acuan untuk menunjuk orang lain dan referensi 
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perbandingan. Kohesi gramatikal referensi memiliki jumlah 79, 05% dari 

keseluruhan data kohesi gramatikal yang diperoleh. Dari kohesi gramatikal 

referensi, bagian paling dominanan adalah kata ganti orang dengan jumlah 64,33%. 

Selebihnya adalah jumlah dari referensi penunjukan dan referensi perbandingan. 

Berdasarkan penelitian tersebut diketahui adanya persamaan objek kajian 

dengan penelitian ini, yaitu kohesi gramatikal, namun perbedaan yang terdapat  

pada  kedua  penelitian ini adalah peneliti yang terdahulu hanya mengkaji objek 

penelitian kohesi gramatikal sedangkan dalam penelitian ini menggunakan kohesi 

gramatikal dan kohesi leksikal. Pada penelitian ini juga menggunakan objek 

penelitian surat kabar online pada rubrik kahaba bima sedangkan pada penelitian 

terdahulu meneliti tentang Karangan Narasi Siswa Kelas VIII SMP Negri Satu 

Rembang Purbalingga. 

 

1.2 Batasan Masalah  

Pada batasan masalah ini dimaksudkan untuk mengurangi dan menghindari 

pembahasan masalah yang terlalu meluas kemana-mana dan memudahkan juga 

untuk mengetahui pembahasan masalah karena permasalahan  yang di angkat oleh 

peneliti sudah difokuskan jadi tidak ada pembahasan yang akan keluar dari 

pembahasan yang telah di ambil oleh peneliti. Fokus penelitian ini ialah pada 

masalah penggunaan penanda kohesi gramatikal wacana yaitu referensi 

(pengacuan), substitusi (penyulihan), ellipsis (pelesapan), konjungsi (perangkaian) 

dan penanda kohesi leksikal wacana yaitu repetisi (pengulangan), sinonim (padan 

kata), antonim (lawan kata), hiponim (hubungan atas bawah), kolokasi (sanding 
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kata), dan ekuivalensi (kesepadanan) dalam surat kabar Kahaba Net pada rubrik 

Kahaba  Bima. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

a. Bagaimanakah penggunaan wujud dan makna penanda kohesi leksikal pada 

Wacana Berita Rubrik Kahaba  Bima Di Surat Kabar Online Kahaba Net Edisi 

Bulan Januari- Februari 2018? 

b. Bagaimanakah  penggunaan wujud dan makna penanda kohesi gramatikal 

Wacana Berita Rubri Kahaba  Bima Di  Surat Kabar Online Kahaba Net Edisi 

Bulan Januari- Februari 2018? 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

a. Mendeskripsikan penggunaan wujud dan makna penanda kohesi  leksikal 

Wacana Berita Rubrik Kahaba Bima Di Surat Kabar Online Kahaba Net Edisi 

Bulan Januari- Februari 2018 

b. Mendeskripsikan penggunaan wujud dan makna penanda kohesi gramatikal 

Wacana Berita Rubri Kahaba  Bima Di  Surat Kabar Online Kahaba Net Edisi 

Bulan Januari- Februari 2018 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis dan 

praktis. Secara teoretis penelitian ini dapat memberi manfaat bagi dunia penulis 
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sekaligus peneliti tentang sastra khususnya dapat menambah keanekaragaman 

penelitian tentang kohesi dan juga penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

refensi-referensi untuk peneliti yang lain. 

b. Manfaat Praktis 

Secara praktis ada beberapa manfaat yang bisa digunakan oleh beberapa 

pihak antara lain penelitian ini bermanfaat bagi pengajar sastra bik itu 

guru,dosen, maupun orang-orang tertentu yang menekuni ilmu sastra yakni 

sebagai alternatif bahan pembelajaran bahasa. Selain itu, penelitian ini 

diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman bagi penulis tentang 

penelitian. Bagi orang-orang yang akan memulai meneliti tentang kohesi, 

penulis berharap hasil penelitian penulis dapat membantu melancarakan proses 

penelitian berikutnya. 

1. Lembaga/ sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk sekolah 

terutama untuk anak-anak yang menekuni pelajaran bahasa Indonesia, 

penelitian ini bisa dijadikan alternatif bagi guru sastra sebagai bahan 

pembelajaran bahasa Indonesia. Disini siswa akan lebih dulu mempelajari 

dan bisa lebih dalam untuk mengenali bahasa yang khususnya tentang 

wacana kohesi. Selain itu juga, penelitian ini dapat juga dijadikan alternatif  

pembelajaran bagaimana cara penulisan yang baik dan benar, karena 

penelitian ini sudah dibuat sedemikian rupa untuk dijadikan tulisan yang 

baik dan benar oleh peneliti. 
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2. Bagi Guru 

Guru dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan referensi 

alternatif utama untuk memberikan  pembelajaran  bahasa. Khususnya pada 

guru yang ingin memberikan pelajaran tentang kohesi, pada penelitian ini 

sudah  lengkap dan sangat cocok untuk dijadikan sebagai bahan alternatif 

karena sebagian besar materi tentang kohesi sudah dijabarkan dalam 

penelitian ini khusunya pada bagian wujud dan makna kohesi gramatikal 

dan kohesi leksikal. 

3. Peneliti berikutnya 

Maanfaat untuk peneliti berikutnya, dalam penelitian ini sudah 

dipastikan sangat membantu melancarakan penilitian berikutnya khususnya 

bagi peneliti-peneliti yang ingin membahas tentang wacana kohesi. Peneliti 

berikutnya bisa menjadikan penelitian ini menjadi bahan acuan, referensi, 

alternatif yang utama dalam mengerjakan penelitian, karena penelitian ini 

sudah dibuat dan dirancang sedemikian rupa dan melewati tahap-tahap yang 

luar biasa sehingga menjadi penelitian yang dijadikan sebagai skripsi untuk 

penuntasan tugas akhir. 

4. Peneliti bahasa 

Untuk para peneliti bahasa, penelitian ini bisa juga dijadikan 

alternatif dan referensi untuk meneliti bahasa, karena pada dasarnya 

penelitian ini merupakan penelitian tentang bahasa yang berkaitan dengan 

wacana kohesi. Jadi sedikit banyaknya dalam penelitian ini sudah 

membahas tentang bahasa yang khusunya membahas tentang wacana 
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kohesi. Jadi penelitian ini bisa juga membantu peneliti bahasa yang ingin 

melakukan penelitian. 

 

1.6 Penegasan Istilah  

a. Kohesi merupakan unsur pembentuk satuan yang menguntai kalimat yang satu 

dengan kalimat yang lain dalam satuan teks . 

b. Kohesi Leksikal merupakan kohesi yang memilih kata yang cocok atau kata 

yang serasi,  kata tersebut saling berhubungan satu sama lain  dan sekaligus 

menghubungkan kata kata yang berikutnya menjadi kalimat yang 

berkesinambungan. 

c. Kohesi Gramatikal merupakan  Kohesi gramatikal berkaitan dengan aspek 

gramatikal antarwacana. Kohesi gramatikal mencakup referensi, substitusi, 

elipsis, dan konjungsi. 

d. Rubrik Kahaba Bima merupakan rubrik surat kabar online yang di dalamnya 

memuat berbagai macam informasi-informasi terkini.  

e. Wujud penanda Kohesi Leksikal merupkan penanda-penanda yang didapatkan 

dari Kohesi Leksikal yang didasari oleh beberapa teori. 

f. Makna penanda Kohesi Leksikal merupakan arti yang terkandung  dan 

terungkap dari konsep yang telah di ambil dari Kohesi Leksikal.  

Wujud penanda Kohesi Gramatikal merupkan penanda-penanda yang didapatkan 

dari Kohesi Gramatikal yang didasari oleh beberapa teori. 

g. Makna penanda Kohesi Gramatikal merupakan arti yang terkandung  dan 

terungkap dari konsep yang telah di ambil dari Kohesi Gramatikal. 


