
12 
 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1  Pengertian Wacana 

Wacana dapat didefinisikan sebagai kesatuan bahasa terlengkap dalam tataran 

linguistik yang mengandung konteks sebagai unsur utama pemaknaannya. Sebagai 

satuan bahasa yang lengkap, dalam wacana itu terdapat konsep, gagasan, pikiran, 

atau ide yang utuh, yang bisa di pahami oleh pembaca ( dalam wacana tulis) atau 

pendengar (dalam wacana lisan) tanpa keraguan apapun Darma (2014:6).  Menurut 

Alwi dkk (1998:431) mengatakan wacana merupakan rentetan kalimat yang saling 

berkaitan yang menghubungkan proposisi yang satu dengan proposisi yang lain dan 

membentuk kesatuan.  

Pendapat yang serupa dikatakan oleh Widdowson (dalam aminuddin 

2002:59). Menurutnya wacana merupakan kalimat-kalimat yang menyusun sebuah 

wacana berhubungan satu sama lain, tidak berdiri sendiri secara acak. Kombinasi 

kalimat yang satu sama lain tidak berkaitan bukanlah suatu wacana.  

Sejumlah ahli telah membuat penjelasan tentang wacana secara beragam. 

Berdasarkan bentuk atau jenisnya, wacana dibedakan menjadi wacana naratif 

merupakan wacana yang menceritakan suatu atau beberapa peristiwa seperti roman, 

novel, memoar dan lain lain. Deskriptif merupakan wacana yang menggambarkan 

sebuah tempat atau seseorang. Ekspositoris merupakan wacana yang bertujuan 

untuk menganalisis sebuah fenomena atau sebuah gagasan agar dipahami oleh 

pembaca dengan memberikan penjelasan atau penegasan. Persuasif merupakan  
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wacana yang di tujukan untuk menunjukan, membuktikan, dan meyakinkan 

pembaca  dan yang terakhir  argumentatif. Argumentatif merupakan wacana yang 

bertujuan untuk mempertahankan tesis dengan memberikan argumen  dan contoh 

dengan kata lain menggunakan argumentasi Darma (2014:28). 

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa wacana 

adalah satuan gramatikal tertinggi di atas kalimat atau klausa. Kesimpulan ini juga 

di dukung kebenarannya oleh Stubbs dalam buku Schiffrin (1994:28)  yang 

menyatakan bahwa wacana merupakan bahasa yang di atas kalimat atau di atas 

klausa.  Wacana adalah  satuan bahasa terlengkap yang tersusun menjadi sebuah 

kerangka yang utuh dalam bentuk paragraf atau rangkaian-rangkaian kalimat yang 

memiliki makna atau arti.  

 

2.2  Kohesi  

1. Pengertian Kohesi 

Kohesi merupakan hubungan gramatikal dan/atau antar berbagai bagian 

wacana (teks). Kohesi merupakan penanda lahiriah koherensi sekaligus salah 

satu sarana untuk menciptakan koherensi wacana, Mujianto dkk (2010:78). 

Menurut Darma ( 2014:7) kohesi merupkan keserasian hubungan antara unsur 

linguistik dengan unsur linguistik yang lain dalam sebuah wacana. Kohesi dapat 

ditinjau dari hubungan antara kata, frasa atau kalimat dengan sesuatu perkataan 

dalam wacana tersebut. Kohesi juga dapat mewujudkan suatu kesinambungan 

antara sebagian teks yang satu dengan teks yang lain sehingga membentuk satu 

kesatuan. 
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Aminuddin dkk (2002:32) menyatakan  kalimat dalam wacana tidaklah 

berdiri sendiri-sendiri melainkan membentuk untaian atau kesatuan hubungan. 

Unsur pembentuk satuan yang menguntai kalimat yang satu dengan kalimat 

yang lain dalam satuan teks adalah kohesi. 

Halliday dan Hasan (dalam Darma 2014:54) telah melihat kohesi itu dari 

dua sudut, yaitu kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. Kedua gramatikal ini 

terdapat dalam sesuatu kesatuan teks. Kohesi ini juga memperlihatkan jalinan 

ujaran dalam bentuk kalimat untuk membentuk suatu teks atau konteks dengan 

cara menghubungkan makna yang terkandung di dalam unsur. 

Dari berbagai macam pendapat para ahli jadi peneliti dapat menyipulkan 

bahwasannya kohesi merupakan keserasian hubungan antara kalimat yang satu 

denga kalimat yang lain  yang saling berkaitan satu sama lain sehingga memiliki 

makna yang berkesinambungan. 

 

2.3 Wujud-wujud Kohesi 

1) Kohesi Leksikal 

Selain kohesi gramatikal ada juga yang namanya kohesi  leksikal. Kohesi 

leksikal diperoleh dengan cara memilih kosa kata yang serasi, (Darma 2014:59). 

Menurut (Mujianto 2010:83) hubungan leksikal merupakan pengulangan 

bagian teks tidak hanya dilakukan dengan mengulang struktur sintaksis, katak 

kata, maupun bunyi. Dapat pula dilakukan pengulangan makna, sehingga 

walapun kata yang digunakan berbeda dengan kata-kata yang sebelumnya, 



15 
 

 
 

namun karena ada aspek makna tertentu yang diulang maka hubungan leksikal 

juga berupaya untuk menghubungkan bagian-bagian teks. 

Menurut pendapat para ahli di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

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. 

a. Pengulangan Kata (repetisi) 

Pengulangan kata ini dikenal sebagai repetion. kata yang sering kali 

diulang ini adalah dari kata isi. Ini bermakna kata itu adalah kata yang sangat 

penting bagi kalimat yang dibentuk dan dibina bagi teks maupun wacana, 

(Darma 2014:59). Adapula pendapat yang senada dari (Keraf 2004:47) 

menyatakan repetisi adalah pengulangan sebuah kata yang di anggap 

penting dalam sebuah kalimat. Pengulangan kata berdasarkan pernyataan 

dari Darman dan Keraf adalah kata yang sering kali di ulang-ulang dalam 

suatu wacana yang di anggap penting. Beriku contoh pengulangan kata-kata 

seperti pada contoh surat berikut. 

Kami beritahukan kepada saudara bahwa akhir ini para tamu 

perpustakaan balai Penelitian Bahasa di Yogyakarta banyak yang memesan 

fotokpi buku-buku kebahasaan dan kesusateraan yang ada (1). Untuk 

melayani mereka, kami harus memfotokopikan buku-buku di luar 

lingkungan Balai Pustaka Bahasa (2). Mereka belum dapat kami layani 

dengan sebaik-baiknya (3) (Darma 2014:59). 
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Kalimat di atas sudah sangat jelas sekali bahwa kalimat di atas sudah 

mengandung pengulangan kata. Pada kata buku yang diulang sampai dua 

kali pengulangan sudah merupakan kalimat repetisi. 

b.  Sinonim  (padan kata) 

Sinonim merupakan  kohesi leksikal. Menurut ( Chaer 1994:82) 

secara etimologi kata sinonimi berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu 

onoma yang berarti nama dan syn yang berarti dengan. Maka secara harfiah 

kata sinonimi berarti nama lain untuk benda atau hal yang sama. Ada juga 

pendapat yang menyatakan hal yang serupa menurut Kridalaksana (dalam 

Chaer 1994:115) mengatakan bentuk bahasa yang maknanya mirip atau 

sama dengan bentuk lain, sedangakan menurut (Keraf 1984:34)  dengan 

mengatakan hal yang serupa sinonim adalah kata-kata yang memiliki makna 

yang sama. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat dikatakan sinonim merupakan   

bahasa yang sama dan bermakna yang sama pula. Contoh kata yang 

bersinonim. Kata bunga bersinonim dengan kata kembang. Begitupun 

sebaliknya kata kembang bersinonim kata bunga. Begitu juga dengan kata 

buruk akan bersinonim dengan kata jelek dan sebaliknya kata jelek akan 

bersinonim kata buruk. 

Pada kata di atas makna kurang lebihnya sama kesamaannya tidak 

seratus porsen , hanya kurang lebih saja. 
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c.  Antonim (lawan kata) 

Penanda yang selanjutnya dari kohesi leksikal adalah antonim. 

Menurut (Tarigan 2009:30) kata antonim terdiri dari anti atau ant ang berarti 

lawan ditambah akar kata onim atau onuma yang berarti nama,  yaitu kata 

yang mengandung makna yang berkebalikan atau berlawanan dengan kata 

yang lain. Begitu juga dengan ( Chaer 1994:88) yang mengatakan antonim 

berasal dari kata Yunani Kono, yaitu onomo yang artinya melawanan. Maka 

secara harfiah antonim berarti nama lain untuk benda lain pula. Berdasarkan 

paparan di  atas antonim bisa di artikan sebagai kata yang saling berlawanan.  

 

Tabel 2.1  : Contoh Kata Antonim 

 

Kuat berarti lemah 
 

gemuk berarti kurus 

Jauh berarti dekat  besar berarti kecil 
 

Pintar  berarti bodoh  
 

atas berarti bawah 
 

Kaya  berarti miskin 
 

depan berarti belakang 
 

Pria berarti wanita 
 

Kanan berarti kiri  
 

 

d. Hiponimi (hubungan atas bawah) 

Kohesi leksikal yang selanjutnya adalah hiponimi.  

Hiponimi menurut (Aminuddin 1985:111) adalah keterkaitan 

dengan proses pelibatan dalam sebuah makna yang terkandung didalamnya.  

Menurut para ahli yang senada dengan Aminuddin (Chaer 1994:98) 

mengatakan kata hiponimi berasal dari Bahasa Yunani Kuno yaitu onoma, 

berarti nama dan hypo berarti di bawah . Jadi secara harfiah berarti nama 
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yang termasuk di bawah nama lain. Pada kesimpulannya adalah menurut  

pendapat kedua para ahli di atas hiponimi ialah keterkaitan hubungan makna 

dari makna kata yang satu dengan makna kata yang lain. 

e. Kolokasi 

Aspek leksikal selanjutnya  ialah kolokasi. Kolokasi artinya makna 

yang sama yang ada dalam lingkungan yang sama. Semua hal yang selalu 

berdekatan dengan yang lain biasanya diasosiasikan membentuk suatu 

kesatuan. Jadi kolokasi ini merupakan bagian yang memiliki makna yang 

sama dalam setiap keadaan atau lingkup yang sama pula. 

f.  Ekuivalensi 

Penanda kohesi leksikal yang paling terakhir  adalah ekuivalensi. 

Ekuivalensi adalah kata yang memiliki makna yang sepadan, makna yang 

hampir mirip, atau makna yang berdekatan. Ekuivalensi memiliki kedekatan 

makna yang memiliki tingkatan yang sebanding, dekat atau berkerabat. 

 

2) Kohesi gramatikal  

Kohesi gramatikal berkaitan dengan aspek gramatikal antarwacana. Kohesi 

gramatikal mencakup referensi, substitusi, elipsis, dan konjungsi. 

a. Referensi ( pengacuan atau penunjukan) 

Menurut Mujianto (2010:82) refensi (pengacuan), substitusi 

(penggantian) dan deiksis (penunjukan/pengacuan) sebagai sarana kohesi 

berhubungan dengan hal ihwal pengacua, yaitu penggunaan bahasa yang 

digunakan untuk merujuk/mengacu ke bagian teks yang lain, terutama 
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bagian yang sebelumnya. Referesi saling berhubungan langsung antara 

kalimat yang  satu dengan yang lain (kalimat sebelum dan kalimat sesudah). 

Kalimat yang mengandung refensi akan selalu mengacu/merujuk pada 

kalimat yang lain khususnya pada kalimat yang sebelumnya. 

Ada juga yang berpendapat senada dengan itu, Chaer (2002:62) 

mengatakan bahwa bila kata itu mempunyai referen, yaitu sesuatu diluar 

bahasa yang di acu oleh kata itu, maka kata tersebut disebut kata bermakna 

referensial. Jadi kedua pendapat ini sama-sama mengatakan bahawa 

referensial merupakan kata yang merujuk/mengacu pada kata yang lain. 

Referensi dapat dibagi menjadi dua yaitu referensi eksofora (situasion) dan 

endofora (tekstual) dan endofora ini dapat dibagi lagi menjadi dua yang 

pertama anafora yang kedua adalah katafora. 

Menurut Mujianto (2010:82) referensi atau pengacuan sebenarnya  

dapat juga mengacu ke acuan yang di luar teks yang disebut (eksofora). 

Sebagai sarana kohesi referensi mengacu pada bagian teks lain ( yang 

disebut endofora) baik yang ada sebelumnya adalah (yang disebut anafora) 

atau kadang kadang ke bagian teks sesudahnya disebut (katafora). Untuk 

lebih jelas lagi tentang pembagian referensi. 

Tabel 2.2 :  Pembagian referensi 

Referensi 

Eksofora (situasi) Endofora ( tekstual) 

1. Anaforak 

2. Kataforak 
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b.  Subtitusi  (penyulihan) 

Penanda kohesi gramatikal yang selanjutnya ialah susbstitusi. 

Menurut Darma (2014: 57) penggantian ini dikenali sebagai substitusi. 

Penggantian atau substitusi merupakan pengambil alian atau pertukaran 

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

Penggantian ini juga ada penggantian nomina, penggantian verba, dan 

penggantian klausa. 

Menurut mujianto (2010:82) adapun istilah substitusi (penggantian) 

mengacu pada cara mengadakan referensi. Namun perbedaan antara refensi 

dan substitusi adalah perbedaan antara dua sudut pandang yaitu antara sudut 

pandang semantik dan sudut pandang sintaksis. Dari beberapa pendapat di 

atas dapat dikatakan bahwa susbstitusi merupak kata ganti dari kata, frase 

dan klausa yang berkaitan juga dengan kalimat referensi tadi. Referensi dan 

substitusi memiliki keterkaitan dan sekaligus memiliki perbedaan. 

Pronomina, atau kata ganti terdiri dari, kata ganti penunjuk, kata 

ganti diri dan lain-lain. Sedangkan menurut Alwi, dkk. (2003: 249), 

menyatakan bahwa pronomina adalah kata ganti yang dipakai untuk 

mengacu pada nomina lain. Jika dilihat dari segi fungsinya dapat dikatakan 

bahwa pronomina menduduki posisi-posisi yang umumnya diduduki oleh 

nomina, seperti subjek, objek, dan dalam kalimat tertentu juga menduduki 

predikat.   
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1.  Pronomina orangan ( person) 

Sistem pronomina orang meliputi sistem tutur sapa (terms of 

addressee) dan sistem tutur acuan ( term of reference)  Djajasudarman 

(1993:51). Adapun pronomina persona di dalam bahasa Indonesia 

menurut Djajasudarman antara lain : 

Tabel 2.3 :  contoh kata pronomina person 

Persona Tunggal Jamak  

Pertama  Aku, saya Kami, kita 

Kedua  Engkau, kamu, 

anda 

Kalian  

Katiga Dia, ia, beliau Mereka 

 

Dalam pronomina persona Bahasa Indonesia memiliki beberapa 

wujud. Pada kondisi ini disebabkan oleh budaya Indonesia yang sangat 

memperhatikan hubungan manusia antara satu dengan yang lainnya.  

2.   Pronomina  menyangkut nama diri 

Nama diri digunakan sebagai kata sapaan atau panggilan jika kita 

hendak memulai satu percakapann, atau kita hendak meminta perhatian 

kawan kita, berikut kata yang bisa kita gunakan untuk menggolongkan 

nama diri sebagai sapaan atau panggilan jika kita ingin memulai suatu 

percakapan dengan orang lain. Djajasudarman (1993:56). 

Tabel 2.4 :  Pronomina Menyangkut Nama Diri 

Persona ke dua Leksem 

pangkat/jabatan  

Leksem 

kekerabatan 

Anda Dokter, manteri, 

letnan, kapten 

Bapak, ibuk, 

kakak, adik 
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Jadi inti dari pronomina yang menyangkut nama diri menurut 

Djajasudarman ialah nama diri sangat diperlukan untuk membuka 

sebuah komunikasi dengan lawan pembicara. Nama diri mempermudah 

kita dalam melakukan kegiatan bersosialisasi dengan orang lain, selain 

dari pada itu nama diri juga mempunyai berbagai macam sebutan antara 

lainnya ada yang berupa sebutan dari angkat atau jabatan kita dan 

sebutan kekerabatan.  Adanya hal itu guna untuk memperlancar 

bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain. 

3.  Pronomina Demonstratif (penunjuk) 

Pronomina penunjuk ini dibagi menjadi dua pronomina yang 

pertama pronomina penunjuk umum dan yang kedua pronomina 

penunjuk tempat. 

a.  Pronomina Penunjuk Umum  

Pronomina penunjuk umum ini ditunjukan oleh satuan 

leksikal yang berhubungan dengan arah dan ruang yang berupa 

antara lain, ini, itu, dalam bahasa Indonesia pronomina 

demonstratif ini dapat dibedakan dari sudut jauh dan dekatnya 

(proximity) (Djajasudarman 1993:65). Beberapa contoh 

pronomina penunjuk umum :  

Contoh (1) Buku ini saya beli di situ, buku ini maksudnya 

buku yang ada disini atau buku yang dekat dengan pembicara, 

contoh (2) Buku itu saya beli di sana, buku itu maksudnya buku 
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yang ada di situ atau buku yang tidak dekat dengan pembicara 

(Djajasudarman 1993:65). 

b.  Pronomina  Penunjuk Tempat 

Pronomina penunjuk tempat biasa menggunakan kata sini, 

situ dan sana. Kata sini, situ selain dipakai untuk mengacu ke dan 

menunjuk lokasi, dipakai juga untuk mengacu kepada pembicara 

dan menyapa yang diajak bicara. Contoh (1) Situ mau ke mana, 

kata situ untuk menyapa yang diajak bicara, contoh (2) Sini mau 

ke kampus, kata sini lebih mengacu kepada diri pembicara 

(Djajasudarman 1993:65). 

Pronomina demonstratif ini memberikan sebauah arahan, 

memberikan petunjuk dengan menggunakan kata dasar ini, itu, 

sana, sini. Kata-kata ini merupakan kata-kata penunjuk baik itu 

penunjuk arah, penunjuk tempat dan penunjuk lainnya. Jadi 

pronomina ini guna untuk memberikan sebuah informasi yang 

bersifat penunjukan baik penunjuk tempat maupun penunjuk 

waktu. 

c.  Elipsis (pelesapan) 

Menurut  (Mujianto 2010:78) elipsis merupakan kebalikan 

dari paralelisme. Kalau dalam paralelisme dilakukan pengulangan-

pengulangan struktur kalimat sehingga kesan keterstrukturan 

wacana ditonjolkan, maka dalam elipsis, justru dilakukan 
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pelepasan atau penghilangan bagian kalimat wacana, sehingga ada 

kesan meminimalkan kestrukturan tersebut.  

Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa pengguguran 

juga disebut sebagai penghilangan dan juga lebih dikenal sebagai 

elipsis. Pengguguran ini mengandungi pengguguran nomina, 

pengguguran verbal, dan pengguguran klausa (Darma 2014:57). 

Jadi setelah di pahami dengan baik dari kedua pendapat ini 

dapat disimpulkan bahwa elipsis merupakan pelepasan atau 

penghilangan dan juga dapat disebut sebagai pengguguran kalimat 

sehingga kalimat tersebut tidak terlalu terlihat menonjol dari yang 

lain. Karena kalimat yang menonjol, kalimat yang selalu diulang 

ulang adalah kalimat yang bersifat paralel.  

d.  Konjungsi (perangkaian) 

Menurut pendapat (Mujianto 2010:80) konjungsi 

merupakan penghubung suatu kalimat dengan kalimat yang lain 

yang telah dikemukakan sebelumnya. Adapula pendapat yang 

serupa dengan pendapat di atas yaitu pendapat dari ( Darma 

2014:58) mengatakan konjungsi di kenal sebagai kata penghubung. 

Dilihat dari segi fungsinya konjungsi dapat dibeda-bedakan 

menjadi 4 konjungsi, (1) konjungsi koordinatif menandakan 

hubungan penambahan, pemilihan dan perlawanan, (2) konjungsi 

korelatif tidak berupa sebuah kata/frasa tunggal, (3) konjungsi 

subordinatif digunakan pada awal klausa (anak kalimat) dan 
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berfungsi menghubungkan anak kalimat itu dengan induk 

kalimatnya, (4) kojungsi antar kalimat adalah konjungsi yang 

menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lainnya, 

(Mujianto 2010:80). Disni peneliti akan membuat tabel untuk 

menggolongkan kata-kata yang membedakan ke empat konjungsi 

tersebut. 

Tabel 2.5 : Pembagian Konjungsi 

Konjongsi 

koordinatif 

Konjungsi 

korelatif 

Konjungsi 

subordinatif 

Konjungsi 

antar kalimat 

Dan, atau, 

tetapi, dan 

sedangkan. 

Misalnya, 

baik, maupun, 

tidak hanya, 

tetapi juga, 

demikian, 

sehingga, dan, 

jangankan, 

pun. 

Ketika, jika, 

meskipun, dan, 

karena,. 

Selain itu, 

sesudah itu, 

sebaliknya, 

oleh karena itu. 

 

Jadi jika peneliti menyimpulkan arti dari konjungsi ini 

adalah rentetan kata atau kalimat yang saling berkesinambungan 

anrata kata atau kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. 

 

4. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir adalah sebuah sususan kerja yang dilaksanakan 

oleh peneliti untuk mempermudah menyelesaikan permasalahan yang 

sudah di angakat oleh peneliti dalam penelitian tersebut.  Kerangka 

berpikir  terkait dalam penelitian ini secara garis besar ada pada bagan 

di bawah ini : 
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Bagan Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wacana 

Penanda Kohesi 

Penanda Kohesi 

Gramatikal 

Penanda Kohesi  

Leksikal 

Rubrik Kabar Bima Dalam Surat 

Kabar Kahaba Net 


