
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kohesi dan koherensi merupakan aspek kewacanaan yang penting dalam 

setiap wacana. Kohesi adalah hubungan antarkalimat dalam sebuah wacana, baik 

dalam strata gramatikal maupun strata leksikal tertentu (Gutwinsky dalam Tarigan, 

2009:93). Sedangkan koherensi merupakan unsur isi dalam wacana sebagai 

organisasi semantis, wadah gagasan-gagasan disusun dalam urutan yang logis untuk 

mencapai maksud dan tuturan dengan tepat (Sudaryat, 2008:152). Wacana itu sendiri 

berarti satuan bahasa  yang terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau 

klausa dengan koherensi dan kohesi yang tinggi, berkesinambungan, memiliki awal 

dan akhir yang nyata, serta disampaikan secara lisan dan tertulis (Tarigan, 2009:26). 

Wacana ada yang berbentuk lisan dan ada yang  berbentuk tulisan. Contoh 

wacana lisan, yakni ceramah, pidato, dan lainnya, sedangkan salah satu wacana tulis 

adalah rubrik “Selebritis” dalam tabloid Nova. Rubrik ini berisi informasi dan berita-

berita tentang selebritis, baik selebritis dalam negeri (Indonesia) maupun selebritis 

luar negeri. Sebagai wacana tulis, supaya gagasan yang disampaikan jelas dan dapat 

dipahami oleh pembaca, maka bentuk bahasa yang digunakan harus memiliki 

keterkaitan satu sama lain. Misalnya kalimat yang satu harus menunjukkan 

keterkaitan dengan kalimat yang lain. Keterkaitan itu penting karena dalam bahasa 

tulis pembaca tidak berinteraksi secara  langsung dengan penulis sehingga apabila 

terdapat suatu kesalahan si penulis tidak dapat langsung memperbaiki kesalahan 

tersebut. Keterkaitan itu meliputi dua hal, yaitu keterkaitan dari segi bentuk 
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kebahasaan dan keterkaitan dari segi gagasan. Keterkaitan dari segi bentuk disebut 

kohesi, sedangkan keterkaitan dari segi gagasan disebut koherensi. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji kohesi saja, meskipun tidak dapat 

dipungkiri koherensi juga aspek yang penting. Alasannya, dalam bahasa tulis 

keterkaitan gagasan seharusnya ditunjukkan melalui keterkaitan bentuk agar tidak 

terjadi salah tafsir. Seperti dijelaskan, dalam komunikasi dengan bahasa tulis jika 

terjadi salah paham, penulis tidak dapat langsung menjelaskan maksudnya. Berbeda 

dengan bahasa lisan. Pemahaman pesan yang terkandung dalam bahasa yang 

digunakan sangat didukung oleh situasi dan kondisi. Karena itu hubungan gagasan 

antarkalimat dapat saja tidak ditunjukkan melalui keterkaitan bentuk. Namun dalam 

bahasa tulis keterkaitan kalimat dari segi bentuk bahasa itu mutlak diperlukan dalam 

suatu wacana agar tercipta wacana yang bersifat kohesif.  

Fenomena yang peneliti jumpai yaitu ketika peneliti berada di perpustakaan 

SMK N 1 Purwokerto pada saat kegiatan PPL (Praktik Pengajaran Lapangan). Pada 

saat jam istirahat, peneliti melihat mbak putri (pustakawan) sedang asik membaca. 

Setelah peneliti telusuri ternyata mbak Putri sedang membaca  tabloid Nova, 

kemudian karena penasaran peneliti mencari tahu rubrik apa yang sedang dibaca, 

ternyata rubrik yang dibaca adalah rubrik “Selebritis”. Selain fenomena tersebut, 

peneliti memilih rubrik “Selebritis” tabloid Nova karena peneliti terbiasa membaca 

tabloid Nova. Pada saat membaca tabloid Nova peneliti menemukan kohesi di 

dalamnya. Maka dari itu, peneliti berasumsi bahwa dalam tabloid Nova terdapat 

kohesi yang banyak. Namun itu masih sekadar asumsi dan untuk membuktikan hal 

tersebut  peneliti melakukan penelitian ini. Dalam tabloid Nova tersedia berbagai 

rubrik bacaan, meliputi rubrik “Etalase, Selebritis, Kabar-Kabur, Taktik Cantik, 

Busana, Tren, Sesendok Cinta, Sedap Sekejap, Uji Dapur, Kesehatan, Griya, Anda 
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dan Pasangan,  Hijab Beraksi, Tanya Jawab, Profil, Peristiwa, Varia Warta, Iklan 

Munggil, dan lain-lain.” Semua rubrik yang tersedia berhubungan dengan wanita 

sehingga menjadi media bacaan yang dapat memberi hiburan, inspirasi, dan tips bagi 

para wanita Indonesia. Dari semua rubrik yang tersedia, peneliti memilih rubrik 

selebritis edisi 2016 karena itu merupakan edisi di awal tahun 2016 sehingga berita-

berita yang disajikan sebagian besar berkenaan dengan informasi selebritis terbaru di 

awal tahun 2016.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang di atas, masalah dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan secara umum dan khusus. Rumusan secara umum yaitu: kohesi apa 

sajakah yang terdapat pada paragraf dalam rubrik “Selebritis” tabloid Nova edisi 

Januari 2016? Rumusan secara khusus ada dua yaitu: 

1. Kohesi leksikal apa sajakah yang terdapat pada paragraf dalam rubrik 

“Selebritis” tabloid Nova edisi Januari 2016? 

2. Kohesi gramatikal apa sajakah yang terdapat pada paragraf dalam rubrik 

“Selebritis” tabloid Nova edisi Januari 2016? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan  dalam 

penelitian ini ada dua, yaitu tujuan secara umum dan khusus. Tujuan secara umum 

yaitu: mendeskripsikan kohesi pada paragraf dalam rubrik “Selebritis” tabloid Nova 

edisi Januari 2016. Rumusan secara khusus ada dua yaitu: 

1. mendeskripsikan kohesi leksikal pada paragraf dalam rubrik “Selebritis” tabloid 

Nova edisi Januari 2016. 
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2. mendeskripsikan kohesi gramatikal pada paragraf dalam rubrik “Selebritis” 

tabloid Nova edisi Januari 2016. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini ada dua yaitu: teoretis dan praktis 

1. Manfaat Teoretis 

a. Memperkaya pengetahuan dalam bidang kebahasaan yang berhubungan 

dengan kohesi laksikal dan kohesi gramatikal.  

b. Menambah kajian kebahasaan khususnya dalam bidang wacana.  

 

2. Manfaat Praktis 

a. Mempermudah pembaca dalam memahami kohesi laksikal dan gramatikal. 

b. Menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya. 
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